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I. Книги 

Наука. Организация. Умствен труд. Знаци и символи. Документи и публикации 

 

 

55779 

     Globalization : Business, Finance and Education. Section On New Innovations in Teaching 

and Management - NITM - 2016 : The Sixth International Conference, 26-29 August 2016, 

Varna / Ed. Pavel Stoynov. - Sofia : PERUN-SPRINT Ltd., 2016. - 344 p.  

     Bibliogr. p. 13-15, 20-21 etc. 

    Обсъдени са теми като: Духовният интелект и ролята в образованието; Как да се 

увеличи самостоятелността на учителя; Фактори на влияние върху учителския 

професионализъм; Техника в чуждоезиковото обучение и преподаване; Динамика на вноса 

на нови коли в България; Влияние на ОСП върху развитието на лозарството в България; 

Управление на икономическата сигурност и др. 

     

016:92 

-------- 

  Г63 

Големански, Васил 

    Щрихи от жизнения път и творческата дейност  / Васил Големански. - София : Pensoft, 

2017. - 115 с.  

    Академикът запознава с автобиографията си и с богатата научна, организационна, 

преподавателска, административна, популяризаторска и друга дейност до наши дни. 

    ISBN 978-954-642-880-6  

 

016:92  

--------  

  Г63 

Големански, Васил Григоров 

    Творци на българската зоология  / Васил Големански. - София-Москва : Pensoft, 2010. - 

168 с.  

    В книгата са представени 23 изявени български учени с важни приноси и постижения по 

зоология, както и с кратка биография и творческо развитие. 

    ISBN 978-954-642-547-8  

 

016:347.78  

-------------  

     П93 

     Публикации по авторско право и политики на библиотечните, образователните и 

културните институции  : Тематична библиография / Румелина Василева и др. - София : За 

буквите - О писменехь, 2013. - 441 с.  

    Изданието включва библиографски описания на публикации по авторско право на 

библиотечни, образователни и културни институции. 

    ISBN 978-954-2946-83-0  
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016:575Б 

-----------  

    Р91 

Рукмански, Георги 

    Избрани публикации  / Състав. Георги Рукмански. - София, 2017. - 238 с.  

    Изданието съдържа статии, учебници, монографии и др. - научен принос в генетиката. 

    ISBN 978-594-616-274-8  

 

016:92 

--------  

  Р91 

Рукмански, Георги 

    Спомени за събития в памет на акад. Д. Костов (2007-2011)  / Георги Рукмански. - София 

: Авангард Прима, 2016. - 36 с.  

    Авторът напомня за юбилейни чествания на големия учен-генетик, събития и научен 

принос в тази област на знанието. 

    ISBN 978-619-160-598-9  

 

025.45 УДК  

---------------  

      У63 

     Универсална десетична класификация : UDCC Publication No. 099, UDC Consortium - 

Licence No. PL2016/01 : Съкратено издание / Състав., доп. и прев. Александра Николаева 

Дипчикова, Антоанета Иванова Тотоманова. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и 

Методий", 2017. - 446 с. 

     ISBN 978-954-523-156-8  

 

 

Обществени науки 

 

55789 

Papazova, Nelly 

    Food and the hidden services of nature  : Payments for ecosystems services for grasslands and 

local breeds preservation / Nelly Papazova; Ed. Alexander Marinov. - Sofia : WWF Bulgaria, 

2016. - 8 p. 

    Споделен е примерът и опитът на компания, която се включва в опазването на 

екосистемите като преминава към биологично производство, прилага агроекологични 

мерки или участва в плащания за екосистемни услуги. 

     

55793 

     Опит в кооперирането, кредитирането, използването на техниката и различни услуги в 

земеделието. - София : Агробизнес и счетоводен център към ИИСС, 1996. - 38 с. 

    Анализирани са икономическата ситуация в страната и условията, в които се развиват 

земеделските производствени структури с цел по-добро управление и защита на личните 

интереси. Показан е и опитът на Унгария, Гърция и Франция. 
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55786 

Папазова, Нели 

    Бизнесът и скритите услуги от природата  / Нели Папазова; Ред. Александър Маринов. - 

София : WWF България, 2016. - 8 с. 

    Разкрита е връзката на бизнеса с природата в две посоки, както и рисковете и 

възможностите за развитието му, понятието екосистемни услуги и др. 

     

55787 

Папазова, Нели 

    Храната и скритите услуги от природата  : Плащания за екосистемни услуги за опазване 

на пасища и ливади, местни породи и сортове / Нели Папазова; Ред. Александър Маринов 

. - София : WWF България, 2016. - 8 с. 

    Споделен е примерът и опитът на компания, която се включва в опазването на 

екосистемите като преминава към биологично производство, прилага агроекологични 

мерки или участва в плащания за екосистемни услуги. 

     

55794 

     Форми на сдружаване на частните земеделски стопани. - София : Агробизнес и 

счетоводен център към ИИСС, 1997. - 38 с. 

     Библиогр. с. 37. 

    Представена е информация за организационно-правните форми на сдружаване на частни 

земеделски стопани. Посочени са видовете с характерните черти, начини на образуване, 

приложимост, както и опитът на Гърция в неформални сдружения за използване на 

техника. 

     

Икономика. Икономически науки 

 

II5280 

O'Brien, Thomas et al.  

    The Current Regulatory Framework Governing Business in Bulgaria  / Thomas O'Brien, 

Christian Filipov. - Washington : The World Bank, 2001. - XII, 55 p.  - (World Bank technical 

paper ; 513 Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management series) 

     Bibliogr. p. 51-53. 

    Докладът разкрива значимостта на инвестиционния климат за растежа на частния бизнес 

в България. Добрата бизнес среда е ключова част в икономиката, която води до борба с 

бедността и повишаване на жизнения стандарт. Регулаторният механизъм включва важни 

правила, стандарти, институционални действия и процеси. 

    ISBN 0-8213-4982-1  

 

55800 

Penchev, Pencho D. 

    Lectures on modern economic history  / Pencho Denchev Penchev. - София : ИК УНСС, 

2013. - 124 p. 

    Авторът запознава с развитието на икономическата политика, кризите, реформите и 

промените в Западна и Източна Европа, САЩ, Латинска Америка и Африка след 1945 г. 

    ISBN 978-954-644-232-1  
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55764 

     The World Bank Assistance Program in Bulgaria / Ed. Maria Kalimerova, Georgi Kourtev. - 

Sofia : The World Bank, 2002. - 42 p. 

    В пътната карта на Асистентската програма за България на Световната банка са 

очертани основните й приоритети: представяне растежа на частния сектор, ускоряване на 

антикорупционните инициативи и по-ефективно обществено обслужване и осигуряване. 

Тези мерки целят увеличаване на жизнения стандарт и намаляване на бедността в страната 

за периода 2002-2004 г. 

     

55769 

Анастасова-Чопева, Минка 

    Ефекти от инвестиционната подкрепа на земеделските стопанства - поглед от 

недалечното минало към близкото бъдеще  : По проект ХТАИ 130 / Минка Анастасова-

Чопева. - София : Институт по аграрна икономика, 2017. - 60 с.  

     Библиогр. с. 60. 

    Изследвани са инвестиционната активност и подкрепа върху икономическото състояние 

на различни групи земеделски стопанства. Анализираните резултати са за 2007-2013 и 

2014-2020 г. 

     

55774 

Боевски, Иван и др. 

    Иновативни управленски структури (Governance structures) в земеделските кооперации - 

инструменти за оптимизиране на предприемаческото предприятие на член-кооператорите 

в България  : По проект ХТАИ 132 / Иван Боевски, Ангел Саров, Даниела Цвяткова. - 

София : Институт по аграрна икономика, 2017. - 59 с. 

     Библиогр. с. 57-59. 

    Акцентирано е върху състоянието и перспективите в управлението и функционирането 

на земеделските кооперации в динамична пазарна среда. 

     

II 5283 

     Влияние на инвестиционната подкрепа върху икономическата жизнеспособност на 

земеделските стопанства  : Отчет на завършващ научноизследователски проект ХТАИ 130 

/ Димитър Николов Николов и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2017. - 299 с.  

     Библиогр. с. 297-299. 

    Изследвано е влиянието на инвестиционната подкрепа върху икономическото състояние 

на земеделските стопанства с цел подобряването й. Представена е актуална информация за 

намеренията на стопанствата да инвестират в програмния период на ОСП (2014-2020 г.). 

     

55797 

     Кооперациите и преструктуриране на аграрния сектор в България  : Първа научна 

конференция и теоретичен семинар, 19-20 ноември 1999 г., Пловдив = Cooperatives and 

restructuring of the agricultural sector in Bulgaria : First international conference and theoretical 

seminar, 19-20 November 1999. - Пловдив, 1999. - 210 с.  

     Библиогр. след всеки доклад. -  Рез. на англ. ез. след всеки доклад. 
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    Научните разработки отразяват състоянието, проблемите и насоките на развитие на 

земеделските производителни кооперации, принципите на функциониране и тяхното 

правно регламентиране. 

     

55801 

Манов, Васил 

    Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледна 

точка) конкурентоспособно развитие и функциониране на икономическите системи на 

компаниите  : Теория и методология / Васил Манов. - София : ИК УНСС, 2017. - 515 с. 

     Пълното име на автора е Васил Манов Петков. 

    Разгледана е спецификата на теорията и методите на проектиране към съставните части 

и функционирането на икономическата система на компаниите. 

    ISBN 978-954-644-981-8  

 

55802 

     Намаляване на социално-икономическите различия между регионите в България чрез 

по-ефективно използване на възможностите на стратегическото планиране и програмиране  

/ Катя Владимирова и др.; Ред. Катя Владимирова. - София : ИК УНСС, 2017. - 444 с. 

     Библиогр. с. 433-444. 

    С настоящето изследване авторите целят открояване на възможностите за ефективно 

стратегическо планиране и програмиране в развитието на регионалните единици в 

България, като условие за повишаване на жизнения стандарт. 

    ISBN 978-954-644-973-3  

 

55828 

     Новото данъчно законодателство през 2017 година  : Актуализиран текст на основните 

данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Експертни решения 

на данъчни и счетоводни казуси / Анета Георгиева и др. - София : ИК Труд и право, 2017. - 

808 с.  

    Книгата отразява промените в законодателството към 12 януари 2017 г. и съдържа 

актуализираните текстове на основните му закони, аналитични авторски коментари, 

експертни решения на важни и сложни случаи от данъчната и счетоводната практика. 

     

55773 

     Ценови анализ в българското земеделие : По проект ХТАИ 133.4 / Божидар Иванов и 

др. - София : Институт по аграрна икономика, 2017. - 60 с. 

     Библиогр.с.60. 

    В брошурата са анализирани и оценени възможностите за устойчиво функциониране на 

секторите: зърнени и маслодайни култури; млеко- и месопроизводство; производство на 

зеленчуци и плодове. 

  

Регионална икономика. Териториална икономика. Поземлена икономика 

 

55784 

Smyth, A. J. et al. 

    Международна система за оценка на устойчивото управление на земите  / A. J. Smyth, J. 

Dumanski; Прев. и ред. Славейко Кръстанов. - София : ИК Минерва, 2006. - 112 с. 



 6 

     Библиогр. с. 111. 

    В изданието са предложени подходите и последователността на избора на показатели, 

индикатори и критерии и тяхното степенуване чрез прагови стойности - оценъчни данни за 

устойчивост на управлението на земята. 

    ISBN 954-90568-8-0  

 

55758 

Йовчевска, Пламена 

    Поземлените отношения : Икономически ракурси : Монография / Пламена Йовчевска 

. - София : Институт по аграрна икономика, 2016. - 208 с. 

     Библиогр. с. 161-164. 

    Изложението обхваща разделите за значението на зеделската земя в социално-

икономическата система; поземлените отношения в България и икономическите резултати; 

пазар на земята и възможности за усъвършенстване на поземлените отношения. 

    ISBN 978-954-8612-10-4  

 

55770 

     Поземлени отношения и пазар на земята в условията на ОСП : По проект ХТАИ-134.2 / 

Пламена Йовчевска и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2017. - 60 с. 

     Библиогр.с.58-60. 

    Проследени са основни макроикономически резултати от функционирането на селското 

стопанство и е разкрито влиянието на поземлените отношения върху развитието и 

перспективите им. 

     

II 5287 

     Поземлени отношения и пазар на земята в условията на ОСП  : Отчет на завършен 

научноизследователски проект ХТАИ 134 / Пламена Йовчевска и др. - София : Институт 

по аграрна икономика, 2018. - 201 с.  

     Библиогр. с. 197-201. 

    Анализирано е състоянието на системата на поземлените отношения (земеползване и 

земевладеене) при преход към пазарно стопанство и през новия период на ОСП, като са 

посочени редица проблеми, както и потенциални възможности за развитие и влияние. 

Акцентирано е върху икономическите резултати, пазара на земята и др. 

     

Право. Наука за държавата и правото 

 

55754 

     Новото данъчно законодателство през 2016 година : Актуализиран текст на основните 

данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на 

Националната агенция за приходите / Анета Георгиева и др. - София : ИК Труд и право, 

2016. - 800 с.  

    Изданието отразява промените в законодателството към 12 януари 2016 г. и съдържа 

законови текстове, коментари, експертни решения, справочна информация и др. по темата 

"Данъци". 
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55803 

     Президент на Република България : Годишник 2016. - София : Алианс Принт ЕООД, 

2016. - 440 с. 

    Изданието съдържа обръщения, речи, изявления, интервюта на държавния глава на 

България. Представени са приоритетите, инициативите и международна дейност. Включен 

е и анализ на последната дейност от мандата. 

     

347.77/.78(035)  

-------------------  

С20 

Саракинов, Георги 

    Многоезичен справочник на основните термини свързани със закрилата на 

интелектуалната собственост  : Авторско право. Патенти за изобретения. Търговски марки 

/ Георги Саракинов. - София : ИК Труд и право, 2011. - 120 с.  

    Справочникът помества въпроси от управлението и защитата на интелектуалната 

собственост. Основните термини и наименования са систематизирани в удобна форма и с 

превод на английски, немски и френски езици. Посочени са текстовете на български 

закони, многостранни международни договори и актове на европейско право, в които са 

регламентирани. 

    ISBN 978-954-608-184-1  

 

Обществено управление. Военно изкуство 

 

55799 

Павлова, Миглена 

    Обществени поръчки  : Управление и контрол / Миглена Антонова Павлова. - София : 

ИК УНСС, 2017. - 252 с. 

     Библиогр.с.251-252. 

    В изданието подробно е развита темата за обществените поръчки като основна част от 

разходването на публичните средства. В учебника са представени основните понятия и 

правната уредба, процесът на възлагане и механизмът на контрол. 

    ISBN 978-954-644-926-9  

 

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело 

 

55822 

Anastasova-Chopeva, Minka 

    Consumption of households with ARIMA approach until 2020 : Analysis and forecast of 

consumption models of habitants in the Bulgarian villages / Minka Anastasova-Chopeva. - 

Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 82 p. 

     Bibliogr. p. 51-52. 

    Брошурата представя теоретични и методологични принципи на изследване на жизнения 

стандарт и потребителско поведение на домакинствата в селските райони преди 2012 г. 

чрез структурен динамичен анализ, сравнителен анализ и прогнозиране. 

    ISBN 978-3-330-05514-8  
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55816 

Гълъбинов, Румен 

    Застраховане на катастрофичните рискове  / Румен Гълъбинов. - София : Ciela, 2012. - 

125 с.  

    Авторът запознава с управлението на природните катастрофични рискове в България и 

други страни в Югоизточна и Централна Европа и застраховането. 

    ISBN 978-954-28-1043-8  

 

Възпитание, Образование. Просвета 

 

55796 

Стайков, Георги 

    Половин век Висш селскостопански институт : 1945-1995 г. / Георги Стайков. - Пловдив 

: АИ на ВСИ, 1995. - 280 с.  

     Библиогр. с. 258. -  Рез. на англ. ез.. 

    Юбилейното издание представя в исторически план богатата и разностранна учебна и 

научна дейност на института - традиции, опит и богатство от духовни и материални 

ценности. 

     

Биологични науки 

 

55782 

     Financing the Stewardship of Global Biodiversity. - Washington : Global Environment 

Facility, 2008. - 76 p. 

    Прилагане на стратегия и колективни усилия за контрол, защита и опазване на 

световните ресурси за бъдещите поколения. Инвестиране в приоритетни области като 

земеделие, лесовъдство, туризъм и др. в периода 2003-2006 г., влияние на иновациите 

върху екосистемните услуги. 

     

55788 

Папазова, Нели 

    Водата и скритите услуги от природата : Плащания за екосистемни услуги за опазване 

на качеството и количеството на водите / Нели Папазова; Ред. Александър Маринов. - 

София : WWF България, 2016. - 5 с. 

    Публикацията отразява силното въздействие на бизнеса върху екосистемите и услугите, 

които те предоставят за регулиране на водите, както и зависимостта си от водните ресурси. 

     

55820 

Рукмански, Георги 

    Кратка история на генетиката  / Георги Рукмански. - София : Авангард Прима, 2011. - 

196 с.  

     Библиогр. с. 183. 

    Книгата запознава с научните знания при всички направления на генетиката. 

Представени са началото на възникването и развитието й у нас, както и приносът на 

българските генетици. 

    ISBN 978-954-323-813-2  
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Ботаника 

 

55818 

Манкузо, Стефано и др. 

    Интелектът на растенията  / Стефано Манкузо, Алесандра Виола. - София : ИК Хермес, 

2017. - 192 с.  

    В книгата се разкриват невероятните умения и сложни взаимоотношения на 

предствителите на флората. Въз основа на нови научни открития и примери се доказва, че 

растенията категорично притежават интелект - разчитат средови сигнали, решават 

проблеми и се адаптират успешно. 

    ISBN 978-954-26-1720-4  

 

II 5293 

Юруков, Стефан Илиев 

    Дендрология  / Стефан Юруков. - София : ИК на ЛТУ, 2003. - 212 с.  

     Библиогр. с. 195-197. 

    Авторът разглежда 228 дървесни растения от местната дендрофлора и екзоти, 

интродуцирани в България с техните морфологични белези и най-характерни особености. 

В учебника е включен и шестезичен речник с имената на видовете. 

    ISBN 954-8783-70-3  

 

Зоология 

 

595.3(089.7)  

---------------  

     У34 

Узунова, Соня 

    Определител на Decapoda (Crustacea) от българския сектор на Черно море  / Соня 

Узунова; Ред. Пламен Г. Митов. - 2 прераб. и доп. изд. - Варна : АртТрейсър ООД, 2016. - 

128 с.  

     Библиогр. с. 19-126. 

    Читателят се запознава с данни за биологията, екологията и обитанието на скаридите, 

кривите раци, раците-паяци и раците отшелници от нашето крайбрежие. Отразено е 

сегашното състояние на фауната на черноморските ни декаподи и е включено описанието 

на 38 вида от 30 рода и 20 семейства. 

    ISBN 978-619-7094-20-6  

 

Медицина 

 

55824 

     Balkan Endemic Nephropathy : A Comprehensive View / Ed. Vladislav Stefanovic et al. - 

Sofia : Press Product Line Ltd, 2016. - 361 p. 

     Bibliogr. p. 14, 22-26 etc. 

    Научноизследователски преглед върху етиологията, патогенезата, епидемиологията, 

клиничната картина, патоморфологията, диагностиката и лечението на заболяването. То е 

хронично, невъзпалително, бавно прогресиращо към бъбречна недостатъчност. 
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Разпространено е в селските райони на България, Румъния, Централна Сърбия, Хърватска 

и Македония. 

    ISBN 978-619-7177-03-9  

 

II 5279 

     Foods and Dietary Supplements in the Prevention and Treatment of Disease in Older Adults / 

Ed. Ronald Ross Watson. - London : Elsevier Inc. , 2015. - XVII, 380 p.  

     Bibliogr. p. 9-11, 25-28 etc. 

    Експертът представя как храната и хранителните добавки (витамини, билки, растителни 

екстракти и др.) влияят върху важните здравословни проблеми при възрастните с цел 

превенция и лечение на хронични заболявания. 

    ISBN 978-0-12-418680-4  

 

55817 

Начев, Йордан 

    ГМО  : Храната като оръжие / Йордан Начев. - София : Ciela, 2014. - 214 с.  

     Библиогр. с. 206-213. 

    Разгледани са последните трансгенни постижения в съвременния агробизнес и 

разрушителното им въздействие върху околната среда, биологичното разнообразие и 

здравето на човека. 

    ISBN 978-954-28-1508-2  

 

Специална патология на животните 

 

55810 

     Разпространение, биологични и епизоотологични особености на високопатогенната 

инфлуенца по птиците от субтип H5N8 в Европа и България през 2016/2017 г.  / Георги 

Стоименов и др. - София : EFSA, 2017. - 69 с. 

     Библиогр. с. 64-68. 

    Изданието запознава с особеностите на опасното и значимо заболяване по птиците. 

Разглежда разпространението, източниците на зараза, клинична картина, препоръки и 

мерки за борба. 

   

Техника. Технически науки 

 

II 5277 

Twidell, John et al. 

    Renewable Energy Resources  / John Twidell, Tony Weir. - 3 ed. - London and New York : 

Routledge Taylor Francis Group, 2015. - XXXI, 784 p.  

     Bibliogr. p. 33-36, 72-74 etc. 

    Представен е пълен набор от бързоразвиващи се възстановяеми енергийни технологии и 

тяхното приложение. За всяка от тях има научно обоснование, начини на използване, 

екологично влияние и социо-икономически аспекти. 

    ISBN 978-0-415-58437-1  

 

 

55819 
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Захаринов, Ботьо Станимиров 

    Екологични биотехнологии и енергия от биомаса  : Проучвания върху оптимизиране 

ефективността на производството на биогазово гориво / Ботьо Захаринов. - София : 

Издателство на НБУ, 2017. - 403 с.  

     Библиогр. с. 384-403. 

    Монографията представлява научен анализ на подходите на съвременната биоенер-

гетика за производство на екологично чисто гориво от растителна биомаса и 

оползотворяването на хранителни и битови отпадъци като суровина. 

    ISBN 978-954-535-958-3  

 

Общо машиностроене. Ядрена техника. Електротехника. Технология на 

машиностроенето в цялост 

 

621:061.22(Б)  

-----------------  

Б92 

     Българското техническо дружество в архивните документи  / Състав. и ред. Васил 

Сгурев, Христо Белоев. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин 

Дринов" ; Русе : АИ на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017. - 222 с.  

     Библиогр. с. 220-221. 

    Книгата представя известни и достъпни към момента автентични архивни документи от 

времето на осемдесетте години на 19 век за създаването, участниците и активността на 

Българското техническо дружество към развитие и прогрес. 

    ISBN 978-594-322-906-2  

    ISBN 978-594-712-731-9  

 

Селско стопанство. Горско стопанство. Лов и рибно стопанство 

 

II 5281 

     Climate Change and Food Systems Resilience in Sub-Saharan Africa / Ed. Lim Li Ching, Sue 

Edwards, El-Hage Scialabba. - Roma : FAO, 2011. - X, 436 p.  

     Bibliogr. p. 40-42, 57 etc. 

    Книгата показва възможностите и оптимизма в хармонизиране на аграрното 

производство с грижите за околната среда: интензифициране на земеделието през 

оптимизиране употребата на естествени източници и екосистемни услуги, съчетаване на 

научни постижения и добри практики за справяне с климатичните промени, като 

същевременно се осигурява и безопасна продукция. 

    ISBN 978-92-5-106876-2  

 

 

II 5289 

     Let the Good Products Flow! : Proceedings of the Global Organic Market Access Conference, 

Nuremberg, Germany, 13-14 February 2012 / Selma Doyran et al. - Bonn : IFOAM, 2012. - VI, 

148 p.  

    Представени са мерки и препоръки за редуциране на пречките за увеличаване на вноса и 

износа на органични земеделски продукти. Изтъкнати са ролята и ефективността на 
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стандартите за нарастване влиянието на органичното земеделие в Централна Америка, 

Източна Африка, Югоизточна Азия и др . 

    ISBN 978-3-940946-98-0  

 

II 5282 

IFOAM International Conference on Marketing of Organic and Regional Values. Schwabisch 

Halll, Germany. 26-28 August 2007 

     Proceedings of the 1-st IFOAM  International Conference...  / Ed. Neil Sorensen. - Bonn : 

IFOAM, 2007. - 244 p.  

     Bibliogr. p. 54-55, 65 etc. 

    Научните доклади представят маркетингови стратегии на основата на органични и 

местни храни, възможностите на биоразнообразието и кооперирането на производителите 

на земеделска продукция, с гаранция за успех. 

    ISBN 978-3-934055-91-9  

 

Горско стопанство. Лесовъдство 

 

55821 

     Екомониторинг на горите в Рила (1986-1995)  / Състав. Жан-Пиер Карбонел, Йордан 

Н. Стаменов; Ред. Боян Роснев = Ecosurveillance de foret de Rila Bilan 1986-1995 / Ed. Jean-

Pier Carbonnel, Jordan N. Stamenov, Boyan Rossnev. - София, 1997. - 142 с. - (Високо-

планинска обсерватория Мусала ОМ2 ; Книга 5) 

     Изд. на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН. -  Библиогр. с. 131-

133. -  Рез. на англ. ез. 

    Екологичният мониторинг на най-разпространените екосистеми включва комплекс от 

задачи и методи за събиране на информация за измененията в параметрите, обработка на 

данните, обобщаване на резултатите, тенденциите, прогнозите и управленските решения - 

предмет на френско-българския проект ОМ2. 

    ISBN 954-90025-6-Х  

 

Общи въпроси на селското стопанство 

 

55808 

     Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари : Сборник доклади от 3-ти 

Научно-приложен форум, 28-29 ноември 2016 г., София = Agricultutal Development and 

Commodity Market Projection : Book of proceedings from 3-rd Applied science forum, 28-29 

November 2016, Sofia . - София : Авангард Прима, 2017. - 162 с. 

     Изд.на СА. Институт по аграрна икономика. -  Библиогр. след всеки доклад. 

    В публикациите са изразени перспективите пред българското земеделие, като са 

очертани и европейските и световни тенденции на развитие. Установено е и влиянието на 

въшните пазари върху аграрния сектор. 

    ISBN 978-619-160-815-7  

 

55804 

     Селското стопанство и селските райони на България и Полша в  ОСП през 2014-2020 и 

след 2020 : Българо-полска научна конференция, 12 - 13 септември 2017, София / Ред. 

Агниешка Вжохалска, Пламена Йовчевска = Polish and Bulgarian Agriculture and Rural areas 
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in the Common Agricultural Policy 2014-2020 and after 2020 / Ed. Agnieszka Wrzochalska, 

Plamena Yovchevska. - София : EXPOLWloclawek, 2017. - 172 с.  

    Оценени и сравнени са промените в земеделието и селските райони в България и Полша 

за периода 2014-2020 година, както и възможностите и перспективите след 2020 г.. 

    ISBN 978-83-7658-684-7  

 

55805 

     Структурни промени в земеделието и селските райони на България и Полша в рамките 

на ОСП - 10 години научно и изследователско сътрудничество : Юбилейна българо-полска 

научна конференция, 13 - 16 септември 2016, София / Ред. Нели Бенчева, Пламена 

Йовчевска, Агниешка Вжохалска = Structural Changes in Agriculture and Rural areas in the 

Common Agricultural Policy in Bulgaria and Poland - Ten Years of Scientific Collaboration / Ed. 

Nelly Bencheva, Plamena Yovchevska, Agnieszka Wrzochalska. - София, 2016. - 173 с.  

    Разгледани са промените в аграрния сектор и селските райони в България и Полша  

в условия на взаимно сътрудничество, както и тенденциите на развитие на отрасъла до 

2020 г. 

     

55757 

Башев, Храбрин 

    Устойчивост на земеделските стопанства в България : Монография / Храбрин Башев. - 

София : Авангард Прима, 2016. - 192 с.  

     Библиогр. с. 189-192. 

    Изданието предлага практически приложим и холистичен подход за оценка на 

устойчивото развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС в нашата 

страна. 

    ISBN 978-619-160-738-9  

 

55768 

Николов, Димитър и др. 

    Оценка на дерогацията за използване на семена, третирани с неоникотиноди върху 

кампанията слънчоглед и царевица (2016)  / Димитър Николов, Минка Анастасова-Чопева 

. - София : Институт по аграрна икономика, 2017. - 56 с.  

     Библиогр. с. 56 . 

    Извършена е оценка на икономическите загуби на производителите на слънчоглед и 

царевица и са отчетени мненията им за ефективна борба с почвените вредители. Целта на 

разработката са негативните последици от частичната отмяна на използването на 

пестицидите неоникотиноди върху земеделската продукция и пчелните популации. 

 

 

Организация и управление на селскостопанското производство 

 

55780 

     AlterOrganic : Local Agendas for Organic Agriculture in Rural Development : Proceedings 

of an International Workshop at Bonn-Konigswinter, Germany, October 21-24, 2002 / Ed. 

Johannes Kotschi et al. - Marburg : AGRECOL, 2003. - 186 p. 
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    Платформа с нови идеи и принципите на органичното земеделие (производство на храни 

и начин на живот в хармония с природата) водят до бъдещо развитие на селските райони в 

страни и континенти. 

    ISBN 3-8236-1403-7  

 

55775 

Bachev, Hrabrin 

    Governance of Agrarian Sustainability / Hrabrin Bachev . - New York : Nova Science 

Publishers, Inc. , 2010. - XVII, 116 p. - (Agriculture Issues and Policies) 

     Bibliogr. p. 105-108. 

    Книгата разглежда темата за подобряване на аграрната устойчивост и нейното 

управление чрез знания от икономиката и организацията, правото, социологията, 

политическите и др. науки. Предлагат се мерки за анализиране и подобряване на 

обществената политика, бизнес стратегиите, индивидуалните и колективни действия за 

устойчиво развитие . 

    ISBN 978-1-60876-888-2  

 

55823 

     CAP - Present and Future  : Materials of International Conference, October 31 - November 01 

2017, Sofia / Ed. Dimitre Nikolov, Plamena Yovchevska, Bozhidar Ivanov. - Sofia : Institute of 

Agricultural Economics, 2017. - 60 p. 

    Представените материали са свързани с прилагането на ОСП - директни плащания, 

пазарни мерки, хранителни вериги, развитие на селските райони и еко управление. 

     

55765 

     CBS Internationalisation Monitor 2016-II : Agribusiness / Marcel van den Berg et al. - Hague 

: Statistics Netherlands, 2016. - 112 p. 

     Bibliogr. p. 109-111. 

    Обсъдени са иновациите, международната активност и последователност в аграрния 

сектор, растежът на износа (Холандия - втори най-голям износител в света) и добавената 

стойност в индустрията, както и факторите на влияние за това в Мониторинговия доклад 

по земеделие. 

    ISBN 978-90-357-2046-6  

 

55825 

     Circular Economy Business Cases : The experience of the Netherlands (agri-food related). - 

Bucharest : Embassy of the Kingdom of Netherlands, 2017. - 9 p. 

    В брошурата се разкрива преходът на земеделието в ЕС, в частност Нидерландия към 

кръговата икономика, действащи бизнес модели и конкретни примери през призмата на 

сектор Земеделие и храни. 

     

55792 

Damary, Peter 

    Същност на органичното и устойчивото земеделие : Въведение за българския фермер  : 

Проект за развитие на устойчивото земеделие в три общини на централна Стара планина / 

Peter Damary; Прев. Красимир Кунчев, Радосвета Кирова . - София : Научен институт по 

биологично земеделие Швейцария, 1997. - 16 с. 
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     Библиогр. с. 16. 

    Направена е характеристика на този специфичен начин на селскостопанско 

производство чрез редица модерни превантивни методи. Представено е състоянието на 

органичното земеделие в България и по света. 

     

II 5288 

     Inteli AgroBook  / Николай Вълканов и др.; Ред. Николай Вълканов. - София : Ропринт 

ЕАД, 2017. - 104 с. 

    Темите в изданието обхващат всички ключови аспекти на агробизнес средата. 

Представени са тенденциите и перспективите в селското стопанство по света и у нас. 

     

II 5290 

     Organic Agriculture : Opportunities for Promoting Trade, Protecting the Environment and 

Reducing Poverty : Case Studies from East Africa. - Paris : UNEP-UNCTAD CBTF, 2010. - V, 

100 p.  

    Докладът резюмира анализи, постижения и препоръки за алтернативни форми на 

земеделско производство с цел устойчивото му развитие, защита на околната среда и 

преминаване към зелена икономика, успешна търговия с органична продукция и 

намаляване бедността в Източна Африка и други развиващи се страни. 

    ISBN 978-92-807-3059-3  

 

55781 

     Research on organic agriculture in the Netherlands  : Organisation, methodology and results / 

Ed. Wijnand Sukkel, Mirjam Hommes. - Wageningen : Wageningen UR Louis Bolk Institute, 

2009. - 120 p. 

     Bibliogr. p. 13, 23 etc. 

    Направен е преглед на резултати от научни изследвания и иновации по органично 

земеделие в страната. В резултат на обединените усилия на органичния земеделски сектор, 

правителство и изследователски организации (клъстери) са постигнати успехи в торенето 

и семепроизводството, през качеството на храните и благополучието на животните до 

здравето на населението и развитие на икономиката. 

    ISBN 978-90-8585-403-6  

 

55813 

     The Competitiveness of the Agri-Food Chains in the Eupean Union  / Dan-Marius Voicilas et 

al. - Bucuresti : Editura Academiei Romane, 2017. - 331 p. 

     Bibliogr.p.321-328. 

    Авторите на книгата целят да установят конкурентоспособността на агро-хранителната 

верига в Румъния и нейното място в търговията в ЕС и извън него. Изследването е 

извършено в ЕС и на национално равнище за петте агро-хранителни вериги. 

    ISBN 978-973-27-2751-5  

 

II 5292 

van Elzakker, Bo et al. 

    The Organic Business Guide : Developing sustainable value chains with smallholders / Bo van 

Elzakker, Frank Eyhorn . - Bonn : IFOAM, 2010. - VIII, 158 p.  
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    Наръчник за планиране, управление и маркетингово развитие на органичното земеделие 

от дребни стопани, собственици на земя. Органичното земеделие е представено като 

философия на производители и търговци, основано на принципите на екологията, здравето 

и грижите за човека, като потребност от устойчиви системи в райони с глобални проблеми 

(Африка, Азия, Латинска Америка) - глад, нарушено биоразнообразие, почвени и 

климатични промени. 

    ISBN 978-3-940946-67-6  

 

55785 

     Аграрната икономика в подкрепа на земеделието  : Международен научен форум, 26-

27 октомври 2015 г., София / Ред. Димитър Николов, Пламена Йовчевска, Божидар Иванов 

= Agricultutal economics to support farming : International Scientific Forum / Ed. Dimitre 

Nikolov, Plamena Yovchevska, Bozidar Ivanov. - София : Авангард Прима, 2017. - 122 с. 

     Изд.на СА. Институт по аграрна икономика. -  Библиогр. след всеки доклад. 

    Юбилейното издание представя доклади за състоянието и тенденциите на развитие на 

земеделските стопанства, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост, 

поземлените отношения и други аспекти от аграрното производство в България, Полша, 

Македония и Сърбия. 

    ISBN 978-954-8612-11-1  

 

55766 

Боевски, Иван и др. 

    Успешни маркетингови стратегии за стимулиране на предприемаческия процес в 

селските райони  : По проект ХТАИ 132 / Иван Боевски, Даниела Цвяткова, Ангел Саров . 

- София : Институт по аграрна икономика, 2017. - 59 с. 

     Библиогр. под линия. 

    Разгледани са същността и особеностите на предприемачеството в селските райони, 

както и функциите на земеделския предприемач и ролята на агромаркетинга за постигане 

на конкурентно предимство в бизнес организациите. 

     

55826 

     Бъдещето на прехраната и селското стопанство : Общата селскостопанска политика 

след 2020 г. : CD-ROM. - Брюксел, 2017. - 85 с.  

    Представени са опростените правила и по-гъвкавият подход, които ще гарантират, че с 

ОСП се постигат реални резултати - подпомагат се земеделските стопани и се насърчава 

устойчивото развитие на селското стопанство в ЕС до и след 2020. 

     

II 5285 

     Възможности за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП 2014-2020  : 

Отчет на завършен научноизследователски проект ХТАИ 131 / Красимира Димитрова 

Кънева и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2016. - 224 с. 

     Библиогр. с. 215-219. 

    Систематизирани са теоретичните въпроси за икономическото развитие на земеделските 

стопанства с различна специализация, анализирано е състоянието им и са оценени 

промените в тях под влияние на ОСП (2014-2020 г.). 
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55772 

     Инвестиции и жизнеспособност на земеделските стопанства  : По проект на ХТАИ 130 

/ Димитър Николов и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2017. - 60 с.  

     Библиогр. под линия. 

    Анализирано е влиянието на инвестиционната подкрепа върху икономическото 

състояние на земеделските стопанства с традиционна, органична и интегрирана 

технология, както и в зависимост от юридическия им статут. 

     

55771 

     Развитие и устойчивост на земеделските стопанства в условията на ОСП 2014-2020  : 

По проект ХТАИ-131.2 / Красимира Кънева и др. - София : Институт по аграрна 

икономика, 2017. - 64 с. 

     Библиогр.с.64. 

    Авторският колектив представя резултатите от ефекта при схемите за обвързана с 

производството подкрепа, подобряване на фуражния баланс в животновъдството, оценка 

на устойчивостта на стопанствата и влиянието на ОСП върху развитието им. 

   

Почвознание. Почвени изследвания 

 

55763 

     Обновена Световна харта на почвите . - София : Българско почвоведско дружество, 

2016. - 12 с.  

    Изданието съдържа принципи и указания в полза на устойчивото управление на 

ограничените почвени ресурси и осигуряване на продуктивността им. 

     

55778 

     Почвите от Бобовдолската котловина  : Генетични, геохимични и екологични 

характеристика / Венера Цолова и др. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2016. - 158 с. 

     Библиогр.с. 141-156. -  Рез. на англ. ез. 

    В монографията са разгледани геоморфологичните, геоложки, морфогенетичните, 

геохимичните, физико-химични и екологични особености на почвите в близост до ТЕЦ 

Бобов дол. Внимание е отделено на съдържанието и геопространственото разпространение 

на основни био- и педогенни елементи с цел тяхното поведение, асоциации и произход в 

почвите. 

    ISBN 978-954-749-110-6  

 

 

Агротехника 

 

55776 

     Organic Agriculture - the Credible Solution for the XXI-st Century  : Proceedings of the 12-

th International IFOAM Scientific Conference, Mar del Plata, Argentinien, 15-19 November 

1998 / Ed. Dina Foguelmann, Willie Lockeretz. - Toley-Theley : IFOAM, 1999. - VIII, 268 p.  

     Bibliogr. p. 33, 44 etc. 
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    Доклади, постери и срещи, посветени на органичното земеделие - движение и практика 

за по-здравословен живот. Представени са социалните, научните и политически аспекти, 

последни факти по веригата от полето до потребителя. 

    ISBN 3-934055-03-6  

 

55777 

     Organic is Life - Knowledge for Tomorrow : Proceedings of the Trird Scientific Conference 

of ISOFAR, Namyangju, Korea, 28 September - 01 October 2011 : Vol. 1 -  / Ed. Daniel Neuhoff 

et al. - Bonn : ISOFAR, 2011 -      

    Vol. 1. Organic Crop Production. - XVI, 724 p. 

    Bibliogr. p. 12, 20 etc 

     Представени са добри практики за екологосъобразно земеделие при производството на 

ориз и зърнени култури, зеленчуци и плодове, грижи за почвеното плодородие и опазване 

на растенията от болести и вредители;  

 

55777 

     Organic is Life - Knowledge for Tomorrow : Proceedings of the Trird Scientific Conference 

of ISOFAR, Namyangju, Korea, 28 September - 01 October 2011 : Vol. 1 -  / Ed. Daniel Neuhoff 

et al. - Bonn : ISOFAR, 2011 -      

    Vol. 2. Socio-Economy, Livestock, Food Quality, Agro-Ecology and Knowledge 

Dissemination. - III, 366 p. 

    Bibliogr. p. 5, 9 etc 

     Отразени са факти и научни резултати от състоянието и развитието на 

животновъдството, агроекологията и безопасността на фуражите и храните, както и 

социално-икономическите и поведенчески характеристики на потребителите;  

 

II 5294 

     The Netherlands, no 1. in seed for food and nutrition security : Your partner in quality seed. - 

The Hague : Ministry of Economic Affairs, 2017. - 35 p. 

    Брошурата запознава с постиженията на Холандия като световен лидер в семе-

производството. Успехът й се дължи на уникалната връзка между бизнес, изпълнителна 

власт, контролни органи, наука и образование, които създават благоприятна среда за 

иновации и производство, и глобална хранителна сигурност. 

     

55753 

Добрева, Румяна и др. 

    Новите сортове растения като интелектуална собственост  / Румяна Добрева, Иван 

Иванов . - София : IP Bulgaria, 2004. - 224 с.  - (Библиотека Интелектуална собственост) 

     Библиогр. с. 205-211. -  Рез. на англ. ез. 

    Авторите разкриват същността на създаването на ефективна система за защита на 

правата върху новите сортове с цел насърчаване селекцията и производството на 

растителна продукция и облагодетелстване на обществото. Така се съчетават интересите 

на собственика на сорта (възвращаемост на усилия и средства) и общественият интерес. 

    ISBN 954-91473-3-9  
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55762 

     Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна 

обработка на почвата на наклонени терени  / Петър Д. Димитров и др. - София : 

"Инженеринг и изследвания за земеделието", 2016. - 63 с.  

     Библиогр. с. 59-61. 

    Акцентирано е върху общата ефективност (почвозащитна и стопанска) от 

усъвършенстваните и съвместно прилаганите системи за обработка на почвите при 

производството на царевица за зърно и пшеница. 

    ISBN 978-619-7135-08-4  

 

Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията. Растителни стимулатори 

 

55827 

     Mineral fertilisation theory and working tools of fertiliser spreading machines  / Valerii 

Adamchuk et al.; Ed. Hristo Beloev. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House, 2017. –  

162 p. 

     Bibliogr. p. 153-162. 

    Авторският колектив предлага нови идеи за справяне с досегашните проблеми и 

подобряване на техническите средства и машини за ефективно приложение на 

минералните торове при селскостопанските култури. 

    ISBN 978-954-322-904-8  

 

II 5295 

     Продукти за земеделието . - София : Ekodarpol Balkans, 2017. - 15 с. 

    Представени са нов органичен тор и почвен подобрител за всички земеделски култури, 

отглеждани по конвенционален и биологичен път. 

     

Полевъдство. Полски култури и производството им 

 

55790 

Taramarcaz, Josy и др. 

    Биологично отглеждане на царевица  / Josy Taramarcaz, Красимир Кунчев; Прев. 

Венцислава Янчовска . - София : Швейцарска фондация за подпомагане на устойчивото 

селско стопанство в България, 1998. - 12 с. 

     Библиогр. с. 12. 

    Поместена е информация за значението на културата, сортовете, биологичните 

изисквания и агротехниката. 

     

55791 

Taramarcaz, Josy и др. 

    Зърнени житни култури в биологичното земеделие  / Josy Taramarcaz, Красимир Кунчев; 

Прев. Венцислава Янчовска . - София : Швейцарска фондация за подпомагане на 

устойчивото селско стопанство в България, 1998. - 18 с. 

     Библиогр. с. 18. 

    Авторите запознават с предимствата, биологичните особености, сортовете и агро-

техниката на 5 важни земеделски култури - пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале. 
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55807 

Георгиев, Станко и др. 

    Селекция и технология на сортове сусам (Sesamum Indicum L) за механизирано 

прибиране в България  / Станко Георгиев, Станислав Стаматов, Манол Дешев. - Садово : 

ИРГР, 2017. - 192 с.  

     Библиогр. след всяка глава. 

    В монографията са анализирани резултатите от научни разработки, подходи и методи по 

селекция на културата в България и по света. Посочени са и постиженията за механи-

зираното прибиране на сусама. 

    ISBN 978-619-7312-59-1  

 

55806 

     Нови сортове памук : Стопански и биологични характеристики : Монография / Ана 

Стоилова и др. - Пловдив : Акад. изд. на АУ, 2016. - 211 с.  

     Библиогр. с. 185-191. 

    Монографията отразява постиженията на селекционната наука при културата в 

последните години. Проучени са биологичните и стопанските качества на новите сортове - 

за добив и дължина на влакното. Описан е и естествено оцветеният в кафяво сорт за 

екологично производство. 

    ISBN 978-954-517-254-0  

 

Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 

 

55811 

Богоева, Ирена и др. 

    Оценка на риска по отношение здравето на растенията, остатъци от пестициди в 

околната среда и храните и материали и предмети, предназначени да влизат в контакт с 

храни  / Ирена Богоева, Снежана Тодорова. - София : EFSA, 2017. - 43 с. 

    Основните акценти в брошурата са: Оценка на риска от вредители по растенията; 

Оценка на риска от пестицидни остатъци; Оценка на риска за консуматора от наличие на 

пестицидни остатъци в храните; Оценка на риска за околната среда от наличие на 

пестициди и др.; Оценка на нехранителната експозиця от пестициди. 

     

Лозарство 

 

II 5291 

     Vine and Wine : Science and Economy, Culture and Education : Book of Abstracts of 40-th 

World Congress of Vine and Wine and 15-th Assembly of the OIV, 29 May- 02 June 2017, Sofia 

. - Sofia : International Organisation of Vine and Wine (OIV), 2017. - 460 p.  

    Изданието е посветено на юбилейното и уникално в световен мащаб събитие, на което 

са поставени основните въпроси на сектора и са взети решения за конкретни политики за 

развитие на винарството и лозарството от висши държавни представители и бизнеса, 

експерти и енолози, дегустатори, търговци и винопроизводители. 

    ISBN 979-10-91799-76-8  
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Зеленчукопроизводство 

 

55759 

     Технология за производство на полски фасул  / Генчо Милев и др. - Генерал Тошево, 

2016. - 44 с.  

     Библиогр. с. 41-42. 

    В изданието са изложени основните моменти, касаещи значението, биологичните 

изисквания, сортимента и цялостната агротехника на културата. 

    ISBN 978-954-9780-08-6  

 

Едри преживни животни. Едър рогат добитък 

 

55761 

Гайдарска, Вергиния М. 

    Млечно говедовъдство  / В. М. Гайдарска . - Костинброд : Институт по животновъдни 

науки, 2015. - 239 с.  

     Библиогр. с. 226-238. 

    Изложени са основните въпроси за произхода, типа на говедата млечно направление, 

породите с характерните особености, развъждането и селекцията и възпроизводството им. 

    ISBN 978-619-90208-7-6  

 

55795 

     Подобряване на възпроизводството и продуктивността в говедовъдството и 

овцевъдството . - София, 1989. - 274 с. 

    Докладите, научните съобщения и резюметата на дипломни работи представят 

състоянието, проблемите и насоките за подобряване на репродуктивния процес в 

подотраслите. 

     

Продукти от животновъдството и лова 

 

55760 

Попова, Теодора 

    Липидите и влиянието им върху качеството на месото  / Теодора Попова. - Костинброд : 

Институт по животновъдни науки, 2016. - 125 с.  

     Библиогр. с. 93-124. 

    Представени са важни аспекти от формирането на мазнините в тялото на кланичните 

животни, съставът и влиянието им върху качествените показатели на месото. 

    ISBN 978-619-90208-9-0  

 

Домакинство. Комунално-битово обслужване 

 

55812 

     Актуална информация от EFSA - Европейски орган по безопасност на храните  / Бойко 

Ликов и др. - София : EFSA, 2017. - 37 с. - (Актуална информация от EFSA ; 1) 

    Представят се актуални научни становища относно значимите заболявания Син език по 

преживните животни, Африканска чума по свинете и за оценка на риска от влагането на 

специфични вещества в храни, фуражи и др. 
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55809 

     Десет години наука за храните в услуга на потребителите  : Резюмета на научни 

доклади по безопасност на храните от 10-та Юбилейна научна конференция, 31 октомври - 

2 ноември 2017 г., София = Ten years of food science in service of consumers : Summaries of 

the Scientific reports on food safety from 10-th Scientific conference, 31 October- 2 November 

2017, Sofia . - София : EFSA, 2017. - 96 с. 

    Изнесените доклади са от научните направления: Безопасност по хранителната верига; 

Епидемиология и здравеопазване на животни и растения; Безопасност на продуктите на 

модерните биотехнологии. 

     

 

Управление на предприятията. Организация на производството, търговията, 

транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело. 

 

55755 

Roy, Robin 

    Consumer Product Innovation and Sustainable Design  : The evolution and impacts of 

successful products / Robin Roy . - London and New York : Routledge Taylor  

 Francis Group, 2016. - XVI, 191 p. 

     Bibliogr.p.17-19, 44-46 etc. 

    Изданието проследява състоянието, регулирането и бъдещото развитие на иновациите в 

дизайна на потребителските стоки и отражението им върху околната среда и обществото. 

    ISBN 978-0-415-86997-3  

 

II 5286 

     Предприемачество в земеделието и селските райони  : Отчет на завършващ 

научноизследователски проект ХТАИ 132 / Иван Йочев Боевски и др. - София : Институт 

по аграрна икономика, 2017. - 220 с.  

     Библиогр. с. 198-202. 

    Направен е обзор на предприемаческата дейност в селските райони в страната и са 

анализирани проблемите и перспективите през периода 2016-2020 г. Разгледани са 

разнообразието, активността и кооперирането, както и иновативен подход за стимулиране, 

успеваемост и устойчивост на процеса в селските райони. 

     

55798 

Райков, Евгени Райков 

    Интегриран подход при управлението на оборотния капитал в укловията на финансова и 

икономическа криза  / Евгени Райков Райков . - София : ИК УНСС, 2017. - 234 с. 

     Библиогр.с.226-233. 

    С помощта на научни методи е изследвано едновременното активно въздействие върху 

стойността, цената и времевата структура на пасивите и текущите активи за осигуряване 

на баланс на ликвидността в условия на стопанска криза. 

    ISBN 978-954-644-939-9  
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Технология на напитките 

 

663.4(038.1)  

---------------  

      М31 

Маринова, Габриела и др. 

    Речник на пивоварни термини  / Габриела Маринова, Валентин Бъчваров, Силвия 

Милева . - София : Институт по криобиология и хранителни технологии, 2017. - 33 с.  

    Изданието е подготвено по проект и програми за биологично земеделие и в полза на 

технологията на пивото и напитките. Съдържа основни термини на български и английски 

език. 

     

55783 

     Методично ръководство за малцуване на лимец и производство на пиво, хляб и 

бисквити  / Валентин Бъчваров и др. - София : Селскостопанска академия, 2016. - 88 с. 

     Библиогр. с. 86-87. 

    Изданието включва разделите: Технологичен процес в малцовото пивоварно 

производство; Метод за малцуване на лимец; Технологична инструкция за получаване на 

хляб и бисквити от лимец - значима и полезна суровина. 

     

Технология на вкусовите вещества 

 

55756 

     Water Stress in Biological, Chemical, Pharmaceutical and Food Systems  / Ed. Gustavo F. 

Gutierrez-Lopez et al. - New York : Springer, 2015. - XXX, 667 p. - (Food Engineering Series) 

     Bibliogr. p. 12-14, 23-25 etc. 

    В докладите и постерните презентации от научна и технологична гледна точка са 

разгледани основните фактори, определящи ролята и състоянието на водното съдържание 

за билогичните и свързаните с тях системи. Отразени са и възможностите за 

усъвършенстване на суровинните източници, извършваните процеси (дехидратация, 

сушене и др.) и полезността на готовите продукти за хранителната, агрохранителната или 

свързаните с тях индустрии. 

    ISBN 978-1-4939-2577-3  

 

Хранителна и консервна промишленост 

 

55814 

Пенов, Николай и др. 

    Екструзия  : Технология за производство на хранителни продукти  : CD-ROM / Николай 

Пенов, Тодорка Петрова. - Пловдив : АИ на УХТ, 2014. - 248 с.  

     Библиогр. с. 216-244. 

    Книгата разкрива същността, видовете и предимствата на технологичния процес. 

Представени са суровините за производство и асортиментът на екструдирани храни, както 

и конструкцията и видовете екструдери. 

    ISBN 978-954-24-0255-8  
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55815 

Пенов, Николай и др. 

    Технология на сушените плодове и зеленчуци  : CD-ROM / Николай Пенов, Тодорка 

Петрова. - Пловдив : АИ на УХТ, 2013. - 243 с.  

     Библиогр. с. 236-242. 

    В учебника са разгледани теоретичните основи на сушилния процес - статика, кинетика 

и динамика, както и методите на сушене с основните съоръжения за реализация. Разгле-

дани са технологичните особености и качествените характеристики на често сушените 

плодове и зеленчуци. 

    ISBN 978-954-24-0228-2  

 

II 5284 

     Устойчиво функциониране на хранителната верига в България  : Общ отчет на 

завършен научноизследователски проект ХТАИ 133 / Божидар Иванов и др. - София : 

Институт по аграрна икономика, 2016. - 235 с. 

     Библиогр. с. 225-235. 

    Направен е обзор на съществуващите условия и ситуационен анализ на различните звена 

на хранителната верига на подотраслово равнище, фиксирани са въпроси за ценовия 

механизъм и взаимодействието в производството-преработката-търговията. 

     

Планиране на населени места. Градоустройство. Градинска архитектура. Паркове. 

Оформяне на природната среда (ландшафта) 

 

II 5278 

LeClercq, Anne Sinkler Whaley 

    A Grand Tour of Gardens  : Traveling in Beauty through Westren Europe and the United 

States / Anne Sinkler Whaley LeClercq. - Columbia : The University of South Carolina Press, 

2012. - XII, 200 p.  

     Bibliogr. p. 187-188. 

    Авторката описва лично посетените най-известни обществени и частни градини в 

Западна Европа и САЩ. Разкрива богатата им история, разнообразие и красота. 

    ISBN 978-1-61117-068-9  

 

ІІ. Дисертации 

 

Регионална икономика. Териториална икономика. Поземлена икономика 

 

Д11560 

Маринов, Петър Петров 

    Селски райони в Централна Южна България : Състояние и потенциал за развитие : CD-

ROM :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / Петър Петров 

Маринов; Науч. рък. Проф. Д-р Иван Марков. - Велико Търново, 2017. - 228 с. 
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Химия. Кристалография. Минералогия 

 

Д11557 

Дочева, Маргарита Христова 

    Изследване на екстракти от тютюни, съдържащи флавоноиди и техни синтетични 

производни : CD-ROM :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор 

/ Маргарита Христова Дочева; Науч. рък. Доц. д-р Солея Даньо, Доц. д-р Стела Статкова-

Абегхе, Проф. д-р Димитър Диманов. - Пловдив, 2016. - 137 с. 

     

Организация и управление на селскостопанското производство 

 

Д11558 

Саров, Ангел Станков 

    Управление на земеделските кооперации – предизвикателства и перспективи : за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / Ангел Станков Саров; 

Науч. рък. Доц. д-р Иван Йочев Боевски. - София, 2016. - 241 с. 

          

Млечна промишленост в цялост 

 

Д11570 

Вълчков, Александър Спасов 

    Технология за пробиотични и синбиотични храни на основата на овче и краве мляко : 

CD-ROM :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / Александър 

Спасов Вълчков; Науч. рък. Проф. дбн Любомир Ангелов, Доц. д-р Илиана Начева. - 

София, 2016. – 155 с. 

         

 Домакинство. Комунално-битово обслужване 

 

Д11559 

Радев, Теодор Николаев 

    Маркетингова стратегия за управление на производството и търговията с вина : На 

примера на Южния лозаро-винарски район :  за получаване на образователно-квалифи-

кационна степен  Доктор / Теодор Николаев Радев; Науч. рък. Проф. ик. н. Рангел 

Трендафилов. – София. – 2008. – 27 с. 

 

Хранителна и консервна промишленост 

 

Д11566 

Манев, Здравко Калчев 

    Екстракция и химична модификация на алгинати от морски водорасли и приложението 

им в хранителната промишленост : CD-ROM :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Доктор / Здравко Калчев Манев; Науч. рък. Доц. д-р Данка П. 

Луднева, Проф. д-р Панталей П. Денев. - Пловдив, 2015. – 149 с. 
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Мелничарство 

 

Д11567 

Бакалов, Иван Йорданов 

    Изследване върху процеса екструзия бобово-зърнени смеси : CD-ROM :  за получаване 

на образователно-квалификационна степен  Доктор / Иван Йорданов Бакалов; Науч. рък. 

Проф. д-р Николай Пенов, Доц. д-р Тодорка Петрова. - Пловдив, 2016. - 168 с. 

      

Консервна промишленост 

 

Д11569 

Бръшлянова, Боряна Петрова 

    Хладилна технологична обработка на нови сортове домати с детерминантен и ин 

детерминантен хабитус : CD-ROM :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Доктор / Боряна Петрова Бръшлянова; Науч. рък. Доц. д-р Васил Карагьозов, Доц. 

д-р Галина Певичарова. - Пловдив, 2011. – 178 с. 

      

Д11564 

Калчева-Караджова, Красимира Дечева 

    Разработване на технологии за функционални напитки на база растителни екстракти : 

CD-ROM :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / Красимира 

Дечева Калчева-Караджова; Науч. рък. Доц. д-р Данка Пенева Луднева, Доц.  

д-р Кирил Михалев Михалев. - Пловдив, 2015. – 137 с.  

      

Д11565 

Петрова-Калоферова, Красимира Савова 

    Разработване на технологии за получаване на минимално преработени плодови сокове : 

CD-ROM :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / Красимира 

Савова Петрова-Калоферова; Науч. рък. Доц. д-р Петя Христофорова Иванова, Доц. д-р 

Кирил Михалев Михалев. - Пловдив, 2017. - 134 с. 

      

Д11568 

Рускова, Милена Методиева 

    Изследване на технологията на екструзия за оползотворяване на органичните загуби при 

преработката на плодове (ябълки) : CD-ROM :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Доктор / Милена Методиева Рускова; Науч. рък. Проф. д-р 

Николай Пенов, Гл. ас. д-р Тодорка Петрова. - Пловдив, 2014. - 157 с. 

      

     

Д11561 

Иванова, Петя Христофорова 

    Изследване и разработване на технология и компонентни съставки на продукти от 

пъпеши : CD-ROM :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / 

Петя Христофорова Иванова; Науч. рък. Доц. д-р Данка Луднева, Доц. д-р Тана 

Сапунджиева. - Пловдив, 2011. – 171 с. 
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Д11563 

Желязков, Стоил Пенев 

    Влияние на ядивни покрития от хитозан върху качеството на минимално обрабо-тени 

плодове : CD-ROM :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / 

Стоил Пенев Желязков; Науч. рък. Доц. д-р Мария Марудова-Живанович,  

Доц. д-р Боряна Бръшлянова. - Пловдив, 2015. – 151 с.    

     

Д11562 

Петрова, Тодорка Вълкова 

    Изследване процеса екструзия на грис от леща : CD-ROM :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Доктор / Тодорка Вълкова Петрова; Науч. рък. 

Доц. д-р Николай Пенов. - Пловдив, 2011. – 166 с. 

      

     

 

 

 

 

 


	B-IAI.pdf
	2017k

