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Област на знанието: Наука и знание 

 Сигнатура: ЕК 

Правна регламентация на етиката в научните изследвания в Република България : National Regulations on Ethics 

and Research in Bulgaria, 2003. 

Европейската комисия се ангажира, че изследванията финансирани по 6-та рамкова Програма спазват етични принципи. 

Какви правни изисквания трябва да спазват  изследователите, чиито проекти Европейската комисия финансира.  6-та 

рамкова Програма се позовава на следните международни текстове: Харта на основните права на Европейски съюз ; 

директивите на Европейския съюз ; Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с 

прилагането на постиженията на биологията и медицината относно забрана на клонирането на човешки същества, на 

Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно трансплантацията на органи и 

тъкани от човешки произход и на Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно 

биомедицинските изследвания ; Конвенция на ООН за правата на детето (1989) ; Всеобща декларация за човешкия геном и 

правата на човека, приета от ЮНЕСКО (1997) ; Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация (2000). 

Предметни рубрики: наука – етични проблеми – България 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015942.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015942.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015942(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. European research [and] innovation for food 

[and] nutrition security, 2016. 

The European Commission document on European Research and Innovation for Food and Nutrition Security sets out how research 

and innovation policy is currently contributing to food and nutrition security in Europe and in a global context. It highlights the 

complexity and diversity of food systems and how they connect across multiple industrial sectors, scientific disciplines and actors, 

while operating at multiple geographical scales – from local to global. The document calls for more impactful research and 

innovation by adopting a food systems approach underpinned by sustainability, linking land and sea, and encompassing the entire 

food value chain – from producers to consumers, and back. A key question is how to shape the future food and nutrition security 

research and innovation policy landscape and agenda. (Publications Office of the European Union) 

Предметин рубрики: безопасност на храните – научни изследвания – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015952.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015952.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015952(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Open innovation, open science, open to the 

world : a vision for Europe, 2016. 

This book brings together some of the key conceptual insights behind Open Innovation, Open Science and Open to the World and 

highlights actions that are already taking place or are being prepared. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: научни знания – икономика на знанието – Европейски съюз ; иновации – отворена наука 

  

Област на знанието: Международни отношения. Външна политика 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015953.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015953.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015953(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015941(1).pdf


ЕС през 2016 г. : общ доклад за дейността на Европейския Съюз : публикуван в съответствие с член 249, 

параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 2017. 

През една година, в която политическата обстановка в Европа и света се промени повече, отколкото мнозина очакваха, ЕС 

продължи да бъде източник на устойчивост, стабилност и устремени действия за своите граждани. Акцентът беше поставен 

върху областите, които са най-важнни за европейците, а това ни позволи да се заемем с най-належащите предизвикателства 

пред ЕС, без да губим време. За този напредък спомогна възроденото чувство на единство и ангажираност в рамките на ЕС. 

В Декларацията и пътната карта, които бяха приети през септември в Братислава, присъстващите на срещата 27 държави 

членки постигнаха съгласие по положителната програма за колективни действия, която представих в речта си за 

състоянието на Съюза. Само 3 месеца след проведения в Обединеното кралство референдум за членството в ЕС, това беше 

решаващ момент, в който членовете на ЕС се събраха заедно и отправиха поглед към бъдещето. Въз основа на тази 

динамика Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие за първата по рода си Съвместна декларация 

относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г., която трите институции на ЕС подписаха през декември. (Жан-Клод 

Юнкер) 

Предметни рубрики: Европейски съюз – дейност – годишни доклади 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015941.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015941.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015938(1).pdf


The EU and the world : players and policies post-Lisbon : a handbook, 2016. 

The institutional context in which the European Union conducts its external action – starting with the Common Foreign and Security 

Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP) – is complex, sometimes unclear, and highly fragmented. 

Moreover, the large number of players and formats for shaping, making and implementing decisions hardly facilitates a thorough 

understanding of the modus operandi of the Union in this domain. This volume is intended to offer interested readers a portrait of 

how the European Union conducts diplomacy – as well as defence, development and other related policies. It offers an overview of 

how the EU has evolved as a foreign policy actor especially since the entry into force of the Lisbon Treaty, and includes analyses of 

the main players in the EU system and their interplay, conveying both past dynamics and present trends. The book examines both 

the broader institutional context (European Commission, Parliament and Council) and the specific CFSP/CSDP set-up (the multi-

hatted High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the European External Action Service and other 

bodies) with a view to highlighting the challenges and opportunities they create for Europe's foreign policy. It also describes the 

policies that underpin the EU's external action, as well as covering the geographical dimension and analysing the Union's array of 

strategic partnerships throughout the world. (Служба за публикации на Европейския съюз) 

Предметни рубрики: Европейски съюз – външна политика 

  

Област на знанието: Труд. Заетост. Икономика на труда 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015938.pdf


 Сигнатура: ЕК 

Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби, 2016. 

Настоящото ръководство е предназначено за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби и за работещите на тях, 

така че както плавателните съдове, така и техните екипажи да се завръщат невредими след дадено пътуване. Като се има 

предвид, че тези плавателни съдове представляват около 80 процента от целия риболовен флот на ЕС и че смъртните 

случаи, нараняванията и загубите на плавателни съдове са на неприемливи равнища, настоящото ръководство е от 

решаващо значение за предотвратяването на рисковете и за защитата на по-широката риболовна общност. Различните 

модули в ръководството се акцентират върху ключовите области, по-конкретно плавателния съд, екипажа, риболовните 

операции, реални случаи, оценка на риска и допълнителна информация, като например предпазни средства за плаване, 

стабилност, първа помощ, работно оборудване и тренировки за действие в извънредни ситуации. Речникът, наред с 

илюстрациите, снимките и графиките, служат за подчертаване на важните точки в ръководството, което го прави 

изключително лесно за ползване. (Служба за публикации на Европейския съюз) 

Предметни рубрики: риболовни кораби – условия на труд – безопасност ; морска безопасност 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015939.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015939(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Eurofound. ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe, 

2017. 

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent 

restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The 

thematic part of this yearТs report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a 

focus on the manufacturing sector. ERM data indicates that offshoring has never been a large source of job loss in Europe, and the 

analysis finds that offshoring started to decline after the global financial crisis and has yet to recover. It also finds that offshoring 

has increased in eastern Europe while it has declined in western Europe. Evidence of reshoring is limited; what evidence exists 

suggests that it is a relatively minor phenomenon. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: заетост – офшоринг ; Европейски съюз – политики на заетост 

  

Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015951.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015951.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015951(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Европейска сметна палата. Оценка на разпоредбите за приключване на програмите за сближаване и развитие 

на селските райони за периода 2007-2013 г. : Специален доклад 36, 2016, 2017. 

След края на даден програмен период програмите за сближаване и развитие на селските райони трябва да бъдат 

приключени и финансово уредени. Както Комисията, така и държавите членки имат конкретни задачи и отговорности в 

процедурата на приключване. В настоящия одит Сметната палата провери дали правилата и процедурите за приключване 

предоставят база на Комисията и държавите членки да приключват програмите за сближаване и развитие на селските 

райони по ефективен и навременен начин. Като цяло Сметната палата установи, че насоките на Комисията относно 

приключването в областите на сближаването и развитието на селските райони за периода 2007-2013 г. предоставят 

подходяща база на държавите членки за ефективна подготовка за приключване. Тя обаче установи някои слабости и 

рискове, които трябва да бъдат взети предвид по време на процедурата на приключване. Сметната палата отправи и 

известен брой препоръки във връзка със законодателната рамка за периода след 2020 г. (Служба за публикации на 

Европейския съюз) 

Предметни рубрики: регионално развитие – райони, селски – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015910.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015910.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015910(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Подкрепа на ЕС за инфраструктура в селските райони – възможност за постигане на значително по-голяма 

икономическа ефективност : Специален доклад 25, 2015 (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от 

ДФЕС), 2016. 

ЕС съфинансира инвестиции в земеделска инфраструктура с цел подобряване на конкурентоспособността на сектора на 

селското и горското стопанство и подобряване на качеството на живота в селските райони. Настоящият одит провери дали 

държавите членки и Европейската комисия са постигнали икономическа ефективност с отпуснатите средства. Одитът 

установи, че необходимостта от финансиране от ЕС за развитие на селските райони не винаги е ясно обоснована, 

координацията с другите фондове е слаба, а процедурите за подбор не са насочвали систематично финансовите средства 

към икономически най-ефективните проекти. Комисията и държавите членки не са събрали достатъчно информация относно 

ефективността или ефикасността на финансираните мерки, което затруднява насочването на бъдещата политика и 

управлението на бюджета въз основа на резултатите. (Служба за публикации на Европейския съюз) 

Предметни рубрики: регионално развитие – райони, селски – инвестиции ; Европейски съюз – земеделска инфраструктура 

– финансиране 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015940.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015940.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015940.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015940(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Eurostat. Final report of the expert group on quality of life indicators : 2017 edition, 2017. 

This publication presents the final report of the Expert Group on Quality of life indicators, endorsed by the Directors of Social 

Statistics in October 2016. A comprehensive framework of quality of life indicators is encompassing nine dimensions: material living 

conditions, productive or other main activity, health, education, leisure and social interactions, economic security and physical 

safety, governance and basic rights, natural and living environment and overall experience of life. 17 indicators coming from all 

these dimensions were chosen as headline indicators. The report includes also recommendations of the Expert Group on the future 

work in this area of statistics. The report provides as well information about the initiatives on quality of life indicators existing at 

national and international level. (Publications Office of the European Union) 

Серия: Statistical reports, ISSN: 2529-3222. 

Предметни рубрики: стандарт на живот – Европейски съюз 

Област на знанието: Туризъм 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015962.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015962(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Европейска комисия, Генерална дирекция Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП. Наръчник 

за финансирането от ЕС за сектора на туризма 2014 – 2020, 2016. 

Настоящият наръчник е изготвен поради редица причини, като се започне със стратегическото значение на туризма за ЕС. 

Туризмът, който е третият по големина икономически сектор в ЕС, действително има разностранно въздействие върху 

икономическия растеж, трудовата заетост и социалното развитие. Значението му е признато от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно който от Съюза се изисква да подпомага, допълва и координира действията на държавите 

членки в тази област. Специалният наръчник бе необходим и поради разнообразните нужди на туристическия сектор и 

обхвата на тематичните програми на ЕС, които впоследствие могат да го подпомагат. Секторът, който включва много 

различни участници с различни нужди, получи с течение на времето подкрепа от различни програми. Благодарение на 

продължаващите усилия за опростяване, събирането и възприемането на информацията за много от програмите е 

значително по-лесно, но все още продължава да бъде предизвикателство за подложените на натиск частни и публични 

субекти, които популяризират туристическите дестинации или развиват туристически услуги. (Служба за публикации на 

Европейския съюз) 

Предметни рубрики: туризъм – финансиране – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015954.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015954.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015954(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Internal Market. Preferences of Europeans towards tourism : report, 

2016. 

This Flash Eurobarometer was carried out at the request of the European Commission's Directorate-General for Internal Market, 

Industry, ntrepreneurship and SMEs by the TNS Political and Social network in the 28 Member States of the European Union, and in 

Turkey, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Montenegro and Moldova, between 22 and 28 January 2015. This 

wave is a follow-up to Flash Eurobarometer no. 392, conducted in January 2014. The survey was designed to explore a range of 

aspects regarding holidays in 2014 and 2015, in particular: respondentsÒ reasons for going on holiday in 2014; information 

sources and tools used to research and organise holidays; respondentsÒ travel profiles, preferred destinations and holiday types; 

satisfaction with various aspects of holidays in 2014; plans for holidays in 2015, including the potential impact of the current 

economic situation on these plans. Where possible, results are compared with the last wave of the survey. Some 30,101 

respondents from different social and demographic groups were interviewed via telephone (landline and mobile phone) in their 

mother tongue on behalf of the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. The methodology 

used is that of Eurobarometer surveys as carried out by the DirectorateGeneral for Communication (Strategy, Corporate 

Communication Actions and Eurobarometer Unit). (Introduction) 

Предметни рубрики: туризъм – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015955.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015955.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015955(1).pdf


  

Област на знанието: Международно право 

 Сигнатура: ЕК 

Съвет на Европейския съюз. Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 2016. 

Публикацията съдържа консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на 

Европейския съюз във вида им след измененията, въведени с Договора от Лисабон. Включени са и измененията на 

Договорите, направени след влизането им в сила Ч например разпоредбите за Европейския механизъм за стабилност, Съда 

на Европейския съюз, както и измененията във връзка с присъединяването на Хърватия. В публикацията е включена и 

Хартата на основните права на Европейския съюз. (Служба за публикации на Европейския съюз) 

Предметни рубрики: Европейски съюз – договори 

  

Област на знанието: Наука за околната среда 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015937.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015937.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015937(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Европейска сметна палата. Необходими са повече усилия за осъществяване на пълния потенциал на мрежата 

Натура 2000 : специален доклад (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС), 2017. 

Мрежата Натура 2000 е ключов елемент от стратегията на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие. Мрежата 

обхваща хиляди зони на територията на целия ЕС, в които са защитени различни естествени местообитания и видове. 

Сметната палата признава важната роля, която играе Натура 2000 за опазването на биологичното разнообразие, но 

отбелязва, че все още е необходим значителен напредък, за да е възможно постигането на амбициозните цели на ЕС за 

опазване на биологичното разнообразие. Държавите членки не управляват достатъчно добре мрежата Натура 2000; 

финансирането от ЕС не е добре мобилизирано и липсва изчерпателна информация за ефективността на мрежата. Ето защо 

Сметната палата отправя редица препоръки към Комисията и държавите членки с цел да се постигне пълно реализиране на 

потенциала на мрежата, изясняване на финансовата рамка и измерване на постигнатите резултати. (Служба за публикации 

на Европейския съюз) 

Предметни рубрики: околна среда – биоразнообразие – опазване – Европа ; екологична политика – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015965.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015965.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015965(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Eurostat. Environmental protection expenditure accounts : hanbook : 2017 edition, 2017. 

The environmental protection expenditure accounts measure the economic resources devoted to all activities undertaken to 

preserve and protect the environment. This information may be used to understand societyТs response to environmental 

degradation and to help to assess the effective use of economic resources to reduce pressures on the environment. This handbook 

aims to support the data compilers in the process of data collection, compilation and reporting to Eurostat by explaining the 

underlying conceptual framework (including the scope, definitions and classifications), recalling the reporting obligations under 

Regulation (EU) 691/2011 and suggesting possible applications and presentations of the results. (Publications Office of the 

European Union) 

Серия: Manuals and guidelines, ISSN: 2315-0815. 

Предметни рубрики: околна среда – опазване – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015963.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015963(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Integration approach to EU biodiversity financing : evaluation of results and analysis of options for the future : final 

report, january 2017, 2017. 

The review of existing evidence reveals a range of shortcomings in the EU financing framework for biodiversity. These shortcomings 

limit the ecological effectiveness, cost-effectiveness and legitimacy of the framework, which risks jeopardising the successful 

delivery of EUТs biodiversity objectives and targets. The review also highlights a number of positive aspects of the current EU 

financing approach. Some existing EU funds (LIFE, EAFRD and, to some extent, ERDF) have been shown to be able to deliver a 

range of conservation outputs in a relatively effective and efficient manner when the funded measures have been appropriately 

designed and properly implemented. By engaging stakeholders at different governance levels and at different stages of decision-

making, integrated biodiversity financing has demonstrated a potential to advance the legitimacy of biodiversity conservation. 

(Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: биоразнообразие – опазване ; екологични политики – Европейски съюз 

  

Област на знанието: Биологични науки 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015950.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015950.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015950(1).pdf


 Сигнатура: 577.1(075.8)/Ч М 689/31763 

Георгиева, Т. и др. Ръководство за упражнения по биохимия : с протоколна тетрадка за студенти по ветеринарна 

медицина, 2007. 

Авторите са се стремили преди всичко да подберат практически занятия, които подкрепят теоретичния материал по 

биохимия, могат да се извършват в рамките на определеното време за едно упражнение (2 часа) и с достатъчното 

оборудване. Използвани са редица унифицирани методи, препоръчани за клиничните лаборатории. В ръководството са 

дадени кратки теоретични сведения, изброени са реактивите, както и подробно са описани манипулациите, което цели 

самостоятелна работа от студентите. Освен това е включена и протоколната тетрадка, в която трябва да се отбележат 

получените резултати от опитите и да се отговори писмено на поставените въпроси и задачи. (издателят) 

Предметни рубрики: биохимия – ръководства 



 Сигнатура: CDR 46 

Techniques for animal preparation [1 оптичен диск (CD-ROM)], 2017. 

The preparation (from latte preparo – prepare) is one of the oldest methods for studying the anatomy of the animal body. This 

method includes a number of techniques for preparing preparations from whole bodies or parts thereof in order to obtain patterns 

that are mainly used for training and museum collections. The manual presents basic methods for the preparation of anatomical 

preparations, which mostly serve for the students' training. Consideration is given to the ways in which bones are processed and 

the preparation of skeletons, joints, durable wet and dry preparations from whole bodies and parts thereof, as well as from internal 

organs. Various methods have been described for filling blood vessels and cavities with different substances, as well as methods for 

the subsequent treatment of the preparations. Attention is also paid to some of the methods for incorporating biological objects 

into synthetic resins. Practical classes in the discipline are aimed at helping to create habits and skills for students to work with 

professional tools and to enrich their knowledge on anatomy of domestic animals. The prepared anatomic preparations are used for 

the periodic renovation of the school and museum collection to the department. (the authors) 

Предметни рубрики: животни – препариране – ръководства 

  

Област на знанието: Растениевъдство 



 Сигнатура: 633/635(075.8)/Ч Д 391/31761 

Делчев, Г. и др. Растениевъдство, 2016. 

В учебника са описани произходът, разпространението, стопанското значение, систематиката, ботаническите особености на 

всяка култура и биологичните й изисквания към факторите на околната среда. Посочени са основните наши и 

интродуцирани сортове и хибриди, актуални към настоящия момент. Разработени са подробно технологичните решения, 

които се прилагат в растениевъдството. Подчертана е ролята на сеитбооръщенията, обработките на почвата, торенето, като 

важни мероприятия за повишаване ефективността на производствения процес. Посочени са конкретни химически средства 

за борба с плевелите, болестите и неприятелите при съответните култури, въпреки че през последните години списъкът им е 

подложен на непрекъснато изменение. (авторите) 

Предметни рубрики: растениевъдство – учебници 

  

Област на знанието: Животновъдство 



 Сигнатура: 636.1(075.8)/Ч Б 933/31762 

Бързев, Г. и др. Ръководство за упражнения по коневъдство : за студентите от Аграрен факулте на Тракийски 

университет, 3. прераб. и доп. изд., 2016. 

Ръководството за упражнения по коневъдство е предназначено за студентите от Аграрния факултет на Тракийски 

уиверситет. В него са застъпени всички важни практически въпроси за екстериорната преценка, цвета на косъма, възрастта, 

алюрите, храненето, третирането, използването на конете и за непосредственото провеждане на племенната работа в 

коневъдството. (издателят) 

Предметни рубрики: коневъдство – ръководства 

  

Област на знанието: Лов. Риболов. Рибно стопанство 



 Сигнатура: ЕК 

Enhancing fish species identification using novel markers and emerging technologies : JRC technical report, 2017. 

Establishing an efficient traceability framework for fish products is crucial for consumer protection and fisheries management and 

conservation. This is well reflected in the EU legislation. The EU general food law emphasizes strongly that European citizens must 

have access to safe and wholesome food of the highest standard. Consumer protection is supported by a stringent traceability 

concept as stipulated in Regulation (EC) 178/2002. This notion is also expressed in the Common Fisheries Policy (CFP) basic 

regulation (EU) 1380/2013, according to which fishing and aquaculture must be environmentally, economically and socially 

sustainable while providing a source of healthy food for all EU citizens. Under the CFP the need for traceability is not exclusively 

raised in the context of consumer protection, but also as a necessary component for fisheries control and enforcement in 

Regulation (EU) 1224/2009 and in the context of the EUТs ambitious strategy to fight Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 

fishing under the remit of Regulation (EC) 1005/2008. Recent scientific advances, particularly in the fields of genetics and 

genomics, have led to the development of novel and improved technologies, and efforts are under way to harness their potential 

for the species identification of unknown fish samples or products. This report reviews these efforts, describing the technologies 

and the early results obtained for fish product traceability. Each of these technologies have the potential to fill some specific 

existing gaps, although they come with their own individual set of disadvantages. Understanding those and monitoring progress is 

thus crucial for their proper integration in existing traceability frameworks. (Publications Office of the European Union) 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015949(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015949(2).pdf


Предметни рубрики: рибни запаси – нерегламентиран риболов – Европейски съюз ; рибни продукти – безопасност – 

нормативин документи 

 


