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Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

 Сигнатура: 32020 

Алексова, Десислава Иванова. Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по 

примера на община Ботевград, 2019. 

Целта на тази книга е да запознае всички потенциални читатели с основните принципи, методи и подходи при проучване на 

развиваща се туристическа дестинация и създаване на модел за устойчиво туристическо развитие на местно ниво. 

Изследването обхваща процесите на идентификация, обработка, анализ и систематизиране на информация, определяне на 

стратегически цели и приоритети и форимиране на конкретни предложения за устойчиво местно туристическо развитие. 

(авторът) 

Предметни рубрики: регионална икономика – туризъм – Ботевград, община 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043042(1).pdf


Алексова, Десислава Иванова. Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по 

примера на община Ботевград, 2019. 

Целта на тази книга е да запознае всички потенциални читатели с основните принципи, методи и подходи при проучване на 

развиваща се туристическа дестинация и създаване на модел за устойчиво туристическо развитие на местно ниво. 

Изследването обхваща процесите на идентификация, обработка, анализ и систематизиране на информация, определяне на 

стратегически цели и приоритети и форимиране на конкретни предложения за устойчиво местно туристическо развитие. 

(авторът) 

Предметни рубрики: регионална икономика – туризъм – Ботевград, община 

 Сигнатура: 32013 

Мизес, Лудвиг Едлер фон. Марксизмът без маска от заблуда към разруха, 1. бълг. изд., 2010. 

Според Мизес изчерпателната критика на социализма не трябва да се задоволява с доказване на неговата неприложимост 

като икономическа система, колкото и важен да е този въпрос. Затова той разглежда и отхвърля философските и 

политическите основи на социалистическите и марксистки възгледи за човека и обществото. В деветте си лекции Мизес 

предлага ясно разбиране на фундаменталните грешки в теориите на Маркс за диалектическия материализъм и класовата 

борба, както и исторически анализ на действителните ползи от Индустриалната революция, с която се появява съвременното 

капиталистическо общество. (издателят) 

Предметни рубрики: икономически теории ; философски системи – марксизъм 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043042.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043042.pdf


 Сигнатура: II 3679 

Ръководство за система от знания за управление на проекти, 4. изд., 2011. 

Четвъртото издание е актуализирано, за да обхване най-актуалните познания и практики в управлението на проекти. То се 

фокусира върху подобряването на съгласуваността, яснотата и четимостта, за да се улесни разбирането и прилагането му. 

Диаграмите за потоците от данни за всеки процес са усъвършенствани, за да покажат свързаните процеси за входовете и 

изходите. Процесите са прецизирани и преструктурирани. Новото издание също така включва приложение, което разглежда 

основни междуличностни умения, които ръководителят на проекта използва в управлението му. (издателят) 

Предметни рубрики: икономическо планиране ; проекти – управление – ръководства 

 Сигнатура: 32016 

Тошкова, Светла Бориславова. Икономическите алтернативи, 3. изд., 1999. 

Предлагам на вниманието на читателите тази книга с надеждата да провокирам размисъл и нагласа към разбирането, че 

нашето съвремие е само една мозайка, една авангардна комбинация на натрупванията и постиженията в дългата история на 



човешката цивилизация, в контекста на която трябва да търсим опора на нашите съвременни икономически решения. 

(авторът) 

Предметни рубрики: икономически теории 

 Сигнатура: ЕК 

Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (European Commission). ssessment of the Europe 

2020 strategy : joint report of the Employment Committee (EMCO) and Social Protection Committee (SPC), 2019. 

This report focuses on the progress achieved in the employment and social domains under the Europe 2020 Strategy (and in 

particular the progress against the headline targets for employment and poverty and social exclusion) and the lessons learned from 

its implementation. It also provides an assessment of the impact of the EMCO and the SPC's work and of their monitoring and 

reporting frameworks in this context, and contains some reflections on the scope for improvement. Finally, it also considers the 

structural challenges for the decade ahead that will be important to take into consideration in any discussion on a possible successor 

strategy to Europe 2020. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: икономическо развитие – стратегии – Европейски съюз ; приобщаващ растеж 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043098.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043098.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043098(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

M'barek, R. и др. Alternate global transition pathways to 2050: prospects for the bioeconomy : an application of the 

MAGNET model with SDG insights, 2019. 

The bioeconomy has been identified as one of the building blocks of the European Commission Communication A Clean Planet for all: 

A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy (Long-term strategy – 

LTS) (EC, 2018b), and as an important part of the Common Agricultural Policy strategic plans. (Publications Office of the European 

Union) 

Предметни рубрики: биоикономика – перспективи – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

The EIB circular economy guide : supporting the circular transition, 2019. 

The EIB supports the transition to the circular economy. This guide explains why – and how that can be achieved. The EIB Circular 

Economy Guide aims to promote a common understanding of circular economy, and raise awareness about and promote circular 

solutions. The Guide provides information about EIBТs lending and advisory activities in this field, and communicates our vision of 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10024738.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10024738.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10024524.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10024738(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10024524(1).pdf


how the EIB can further support the transition to a circular economy. The Guide is a living document that will be updated in response 

to our evolving understanding of circular economy needs, opportunities and risks, and growing experience with the appraisal and 

financing of circular economy projects. (Publications Office of the EU) 

Предметни рубрики: кръгова икономика – Европейски съюз 

Област на знанието: Публична администрация. Административно управление 

 Сигнатура: 32015 

Мизес, Лудвиг Едлер фон. Бюрокрацията, 1. бълг. изд., 2011. 

Как бюрокрацията да работи за управляваните, без да се превърне в тирания на управниците – отговорите са в този 

класически труд. 

Предметни рубрики: публична администрация ; бюрокрация 

Област на знанието: Науки за околната среда 

 Сигнатура: ЕК 

Accelerating biodiversity commitments through forest landscape restoration : evidence from assessments in 26 

countries using the Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM), 2020. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043103.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043103.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043103(1).pdf


This document provides guidance, information and evidence about how forest landscape restoration (FLR) can accelerate progress 

towards achieving the Aichi Biodiversity Targets, tackling the current challenges of maintaining a balance of land productivity and 

ecosystem integrity. (iucn.org) 

Предметни рубрики: гори – възстановяване – биоразнообразие 

 Сигнатура: ЕК 

Best Available Techniques (BAT) reference document for the food, drink and milk industries : industrial Emissions 

Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), 2019. 

The Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREF) for the Food, Drink and Milk Industries is part of a series of 

documents presenting the results of an exchange of information between EU Member States, the industries concerned, non-

governmental organisations promoting environmental protection, and the Commission, to draw up, review and – where necessary –

 update BAT reference documents as required by Article 13(1) of Directive 2010/75/EU on Industrial Emissions. (Publications Office 

of the European Union) 

Предметни рубрики: хранително-вкусова промишленост ; млечна промишленост – околна среда – опазване 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043102.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043102.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043102(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Meyer, Kristin. Building an enabling environment for water, energy and food security dialogue in Central Asia : capacity 

needs assessment, 2019. 

This capacity needs assessment identifies opportunities for institutional capacity development to strengthen multi-sectoral planning 

and implementation in order to create an enabling environment for nexus perspectives in Central Asia. It should not be viewed as a 

static capacity building plan, but rather as a catalogue to develop appropriate activities and strategies that can be further adjusted if 

necessary. (iucn.org) 

Предметни рубрики: водна сигурност ; енергийна сигурност ; продоволствена сигурност – управление на риска 

 Сигнатура: ЕК 

CORDIS results pack on biodiversity : a thematic collection of innovative EU-funded research results, 2019. 

This CORDIS Results Pack focuses on 11 projects funded under the EU's FP7 and Horizon 2020 research programmes. These prove 

the need for biodiversity and ecosystem services research to ensure Europe's sustainability, and their relevance for current and 

future global policy objectives. (Publications Office of the European Union) 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043104.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043104.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10019714(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043104(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10019714(2).pdf


Предметни рубрики: биоразнообразие, растително – опазване – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

EU environment and climate change policies : state of play, current and future challenges, 2019. 

This study reviews the state of play of on-going EU environmental and climate legislation and pinpoints key challenges for the next 

five years. Challenges arise from the plans released by the president-elect, such as a new European Green Deal, the completion of 

work started in the previous term (e.g. the Regulation on a framework for sustainable finance and the completion of the multiannual 

finance framework), by reviews of legislation foreseen for the next term and the need for action where indicators show that current 

EU environment targets may not be achieved. This document was provided by Policy Department A at the request of the Committee 

on the Environment, Public Health and Food Safety of the European Parliament. (Publications Office of the EU) 

Предметни рубрики: околна среда – опазване – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

The European environment – state and outlook 2020 : knowledge for transition to a sustainable Europe, 2019. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10030026.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10024375.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10030026(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10024375(1).pdf


The report provides a comprehensive assessment of Europe's environment to support governance and inform the public. Like all EEA 

reports, it is founded on the work of the European Environment Information and Observation Network (Eionet) – a partnership 

between the EEA and its 33 member countries and six cooperating countries. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: промени на климата ; околна среда – политики – Европейски съюз 

Област на знанието: Обща геология. Метеорология. Климатология 

 Сигнатура: ЕК 

Commission for Agricultural Meteorology. Abridged Final Report of the Seventeenth Session Incheon, Republic of 

Korea, 18-20 April 2018, 2019. 

The president of the Commission for Agricultural Meteorology (CAgM), Dr Byong-Lyol Lee, opened the seventeenth session of CAgM 

on 18 April 2018 in Incheon, Republic of Korea. He welcomed the participants to the Republic of Korea and expressed his pleasure in 

addressing the seventeenth session of CAgM. He mentioned that the Commission has a vision and mission to provide scientific and 

technological guidance to the Members in the sectors of agriculture, forestry, livestock and fisheries, not only for food production but 

also for agricultural meteorological risk governance in terms of agro-ecosystem resilience and sustainability, especially with higher 

priorities on climate services and capacitydevelopment. (WMO) 

Предметни рубрики: агрометеорология 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10016498(3).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10016498(3).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10016498(2).pdf


 Сигнатура: ЕК 

WMO Provisional Statement of the State of the Climate 2019, [2019]. 

The Global Climate Indicators describe the changing climate, providing a broader picture of climate change at a global level that goes 

beyond temperature. They provide important information for the domains most relevant for climate change, including the 

composition of the atmosphere, the energy changes that arise from the accumulation of greenhouse gases and other factors and the 

responses of the land, oceans and ice. Key Global Climate Indicators include atmospheric greenhouse gas concentrations, global 

mean surface temperature, ocean heat content, sea level, ocean acidification and sea-ice extent. (WMO) 

Предметни рубрики: промени на климата – света 

 Сигнатура: ЕК 

World Meteorological Organization. WMO Strategic Plan 2020-2023, 2019. 

The Strategic Plan adopted by the Eighteenth World Meteorological Congress, in June 2019, sets the directions and priorities to guide 

the activities of the World Meteorological Organization (WMO) during 2020-2023 and up to 2030 to enable all Members to improve 

their information, products and services. (WMO) 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10016683.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10023112.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10016683(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10023112(1).pdf


Предметни рубрики: метеорология – световни организации – конгреси 

 Сигнатура: ЕК 

World Meteorological Organization. World Meteorological Congress : Abridged Final Report of the Eighteenth Session, 

Geneva 3-14 June 2019, 2019. 

This report contains the text as adopted by Plenary and has been issued without formal editing. (WMO) 

Предметни рубрики: метеорология – конгреси 

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: ЕК 

Equine neck and back pathology^bdiagnosis and treatment, 2. ed., 2018. 

The only book devoted to the conditions and problems of the equine neck, back and pelvis, it provides comprehensive coverage by 

international specialists on how to diagnose and treat problems in these areas. This updated and revised edition covers normal 

anatomy and kinematics, neck and back pathology, diagnosis and treatment of specific conditions, and complementary therapy and 

rehabilitation. (Wiley) 

Предметни рубрики: коне – болести – гръбначен стълб ; шия 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10018905.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10018905.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10018905(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Denoix, Jean-Marie. Essentials in clinical anatomy of the equine locomotor system, 2019. 

Essentials of Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System presents a unique photographic record of dissections showing the 

topographical anatomy of the locomotor system of the horse. Readers of this book will be able to see the position and relationships 

of the bones, joints, muscles, nerves and blood vessels that make up each region of the forelimb, vertebral column and hindlimb. 

(Taylor [and] Francis) 

Предметни рубрики: клинична анатомия – опорно-двигателна система – коне ; коне – опорно-вигателен апарат – атласи 

Област на знанието: Селско стопанство и свързаните с него науки и технологии. Горско стопанство. Земеделие. 
Лов. Рибно стопанство 

 Сигнатура: ЕК 

Agriculture, forestry and fishery statistics, 2019 ed., 2019. 

This statistical book provides a selection of topical data on agriculture, forestry and fishery statistics. Information is presented for the 

European Union (EU) and its Member States, and is supplemented (when available) with data for EFTA members and for candidate 

and potential candidate countries to the EU. (Publications Office of the European Union) 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043101.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043101(1).pdf


Предметни рубрики: селско стопанство – статистика – Европейски съюз 

Област на знанието: Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 

 Сигнатура: 631.3(075.8)/Ч Т 821/II 3680 

Трендафилов, Красимир Михайлов. Земеделски машини : ч. 1. Машини за отглеждане на земеделски култури, 

2019. 

В първата част на учебника Земеделски машини са разгледани класификацията, устройството, принципа на действие и 

основните регулировки на машините за почвообработка, сеитба, подхранване, растителна защита и др., използвани при 

отглеждането на земеделските култури. Разгледани са и основните машини за извършване на мелиоративни работи – 

подравняване на полето, почистване от растителност и камъни, изграждане на канали и др. (авторът) 

Предметни рубрики: земеделски машини – учебници 

Област на знанието: История 

 Сигнатура: 32019 

Аврамов, Румен Любенов. Комуналният капитализъм : из българското стопанско минало : т. 2. Движението на 

парите, 2007. 



Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до 

началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава 

да се преражда в днешните стопански форми. (издателят) 

Предметни рубрики: финанси ; банково дело – история – България 

 Сигнатура: 32018 

Аврамов, Румен Любенов. Комуналният капитализъм : из българското стопанско минало : т. 3. Ценности и 

интелектуална среда ; Дългата перспектива: философия на българската стопанска история, 2007. 

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до 

началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава 

да се преражда в днешните стопански форми. (издателят) 

Предметни рубрики: стопанска история – България 

 Сигнатура: 32017 



Аврамов, Румен Любенов. Комуналният капитализъм : из българското стопанско минало : т. 1. Българското 

стопанско минало: размерност и едри щрихи ; Капитализъм без капитал ; Допирът с външния свят, 2007. 

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до 

началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава 

да се преражда в днешните стопански форми. (издателят) 

Предметни рубрики: стопанска история – България 
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