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Област на знанието: Наука и знание 

 Сигнатура: 31794 

Езикът на науката и науката за езика : юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова, 2017. 

Сборникът в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова съдържа 48 статии и студии на изследователи от различни научни 

средища в страната и чужбина. състои се от два раздела, първият от които включва публикации, посветени на актуални 

въпроси на терминознанието.  Във втория раздел са разгледани широк кръг проблеми от различни области на лингвистиката 

– словообразуване, социолингвистика, лексиколагия, лексикография, неология, диалектология, лингвокултурология, 

история на езика, етимология, ономастика, съпоставително езикознание и др. (издателят) 

Предметни рубрики: наука – научна терминология – лексикология ; лексикознание 

 Сигнатура: 31793 



Знанието като икономически ресурс, 2013. 

Знанието е икономически ресурс, който у нас е подценен, поради което не се съзнава ролята му за развитието на 

икономиката. Във връзка с това в книгата се определят теоретико-методологичните основи за по-доброто разбиране и 

оценка на знанието като икономически ресурс, както и за формирането на концепция за растежа на националната 

икономика чрез създаване, усвояване и използване на знания. Втората част на изследването е посветена на избрани аспекти 

от оценката на използването на нови знания в българското стопанство. Дискутират се връзката между производителността, 

разходите за научни изследвания и тенденциите във външната търговия, равнището на иновационната и организационната 

култура, както и използването на индустриалната собственост от фирмите. (издателят) 

Предметни рубрики: икономическо развитие – икономически фактори – знание 

 Сигнатура: 31791 

Найденова, Силвия Велинова и др. 145 години българска академична книга, 2014. 

Историята на българската академична книга е неразривно свързана с Българската академия на науките, основана през 1869 

г. Изданията на БАН са най-разнообразни и включват: монографии и сборници; речници, справочници и енциклопедии; 

списания и годишници; научнопопулярна литература и учебници от всички области на знанието, а така също биографични и 

библиографски трудове. Общият брой на издадените и отпечатани заглавия е над 5500. Българската академична книга е 



основно средство на научната информация, последством което резултатие и постиженията на българската академична наука 

се разпространяват у нас и в чужбина. (из Предговор) 

Предметни рубрики: Българска академия на науките – библиографии 

 Сигнатура: ЕК 

Remotti, Luca и др. Ocean research in Horizon 2020 : the blue growth potential : study, 2015. 

This study, provided by the Policy Department A at the request of the ITRE committee, aims to provide a description of the key 

blue growth sectors of the economy along with the EU potential to exploit them in a sustainable and competitive manner. Apart 

from the Blue Growth strategy and objectives, it describes its impact on growth and job creation. The report provides an analytical 

insight as well as policy recommendations on the key issues concerning blue economy and blue growth. (Publications Office of the 

European Union) 

Предметни рубрики: икономическа политика ; научни изследвания ; синя икономика ; син растеж – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042455.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042455(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Walliman, Nicholas. Research Methods : the basics, 2018. 

Research Methods: The Basics is an accessible, user-friendly introduction to the different aspects of research theory, methods and 

practice. Structured in two parts, the first covering the nature of knowledge and the reasons for research, and the second the 

specific methods used to carry out effective research, this book covers: structuring and planning a research project; the ethical 

issues involved in research; different types of data and how they are measured; collecting and analysing data in order to draw 

sound conclusions; devising a research proposal and writing up the research. Complete with a glossary of key terms and guides to 

further reading, this book is an essential text for anyone coming to research for the first time, and is widely relevant across the 

social sciences and humanities. (издателят) 

Предметни рубрики: научни изследвания – методология 

  

Област на знанието: Управление 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042466.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042466(1).pdf


 Сигнатура: 31789 

Овчарова, Снежанка. Управление на човешките ресурси : тезиси, казуси, тестове, 2017. 

Това учебно пособие е замислено като кратко ръководство за студентите, изучаващи дисциплината УЧР. Всяка тема тук 

разглежда накратко основните въпроси на мениджмънта на хората в организациите: еволюцията на управлението на 

човешките ресурси, неговата същност и характеристиките на човешките ресурси, влиянието на околната среда, системата за 

планиране на човешките ресурси, корпоративната култура, набирането и подбора, въвеждането в работата, обучението и 

планирането на кариерата, управлението и оценката на изпълнението, възнаграждението и мотивацията. Въпросите, 

казусите и тестовете в края на всяка тема позволяват самопроверка на усвоените знания. Характерът на поднесената в 

учебното пособие проблематика налага в своята самоподготовка студентите да положат усилия за набиране на информация 

и допълнителна литература, която да им позволи самостоятелно да разработват анализи и да вземат решения за конкретни 

проблеми. (из Предговор) 

Предметни рубрики: човешки ресурси – управление – учебници 

  

Област на знанието: Стандарти 



 Сигнатура: ЕК 

Български институт за стандартизация. Информация и документация : формат за обмен на информация БДС ISO 

2709:2011, 2011. 

Този стандарт е официално издание на български език на международния стандарт ISO 2709:2008. БДС ISO 2709:2011 е 

идентичен на английската версия на международния стандарт ISO 2709:2008. Този стандарт е разработен с участието на 

БИС/ТК 16 Архивна, библиотечна и информационна дейност. Този международен стандарт определя изискванията за 

обобщен формат за обмен, който съхранява записи и отразява всички форми на документи, позволяващи библиографско 

описание, както и на други видове записи. Той не определя дължината и съдържанието на отделните записи и конкретните 

значения на маркерите, индикаторите или идентификаторите, дефинирането на които е функция на формата на изпълнение. 

Този международен стандарт описва обобщената структура, рамката, създадена специално за комуникация между системите 

за обработка на данни, а не за използване като формат за обработка в системите. (БИС) 

Предметни рубрики: информация ; обмен на данни – международни стандарти 

Област на знанието: Библиотечно дело. Библиотекознание 



 Сигнатура: ЕК 

Младенова, Мария. Универсална десетична класификация – структура и методика на класифициране : 

лекционен курс, 2003. 

Настоящият лекционен курс УДК. Структура и методика е предназначен за редовните и задочните студенти в специалностите 

Библиотекознание и библиография и Книгоразпространение в Колежа по библиотечно дело, както и за редовните и 

задочните стунденти от специалност Библиотекознание и библиография във ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Надявам се, че той 

ще бъде полезен и за студентите от същата специалност в СУ Св. Климент Охридски. Лекционният курс би могъл да се 

използва и за нуждите на някои квалификационни практикуми, организирани от регионалните бибнлиотеки, имащи за цел 

да усъвършенстват познанията на работещинте библиотекари в областта на УДК, която от 1991 г. бе въведена като единен 

информационен език за всички типове библиотеки в България. С него се осигурява съвместимост на библиотечните и 

библиографските езици за търсене на информация на национално равнище в условията на централизирана каталогизация и 

в започнанлата автоматизирана интеграция на информационните процеси. Чрез УДК се постига съвместимост на езиците за 

търсене на информация и на международно равнище, поради което смятам, че предложените в лекционния курс знания ще 

бъдат полезни и в тази насока. (авторът) 

Предметни рубрики: УДК – учебници 

  

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042454.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042454.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042454(1).pdf


Област на знанието: Обща организация на статистиката. Официална статистика 

 Сигнатура: ЕК 

Eurostat, European Commission. Eurostat regional yearbook : 2017 edition, 2017. 

Statistical information is an important tool for understanding and quantifying the impact of political decisions in a specific territory 

or region. The Eurostat regional yearbook 2017 gives a detailed picture relating to a broad range of statistical topics across the 

regions of the EU Member States, as well as the regions of the EFTA and candidate countries. Each chapter presents statistical 

information in maps, tables and figures, accompanied by a description of the policy context, main findings and data sources. These 

regional indicators are presented for the following 12 subjects: regional policies and European Commission priorities, population, 

health, education and training, the labour market, the economy, structural business statistics, research and innovation, the digital 

economy and society, tourism, transport, and agriculture. In addition, two special chapters are included in this edition: a focus on 

European cities and a focus on rural areas. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: статистика – Европа ; регионална статистика 

  

Област на знанието: Поземлена собственост. Икономика на недвижимата собственост 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042453.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042453(1).pdf


 Сигнатура: 31796 

Йовчевска, Пламена. Поземлените отношения: икономически ракурси, 2016. 

В изложението се откроява влиянието на поземлените отношения върху използването на основния производствен фактор: 

земята по време на прехода и при приложението на ОСП и произтичащите от това стопански ефекти и икономически 

резултати; анализ на състоянието на земеползването и земевладеенето преди и след пълноправното членство в Европейския 

съюз; прави се преглед на социално-икономическата среда и взаимовръзките с поземлените отношения. Разкриват се 

проблемни области, въпрепятстващи усвояването на финансовите средства, предназначени за подобряване на 

икономическото състояние на стопанските субекти, на локалната икономика и на националното стопанство; земеползването 

и земевладеенето, като основни елементи на поземлените отношения се разглеждат като фактори за ефективно прилагане 

на ОСП; причините и механизмите за забавеното икономическо развитие на селското стопанство и ролята на поземлените 

отношения за преодоляване на този процес се поставят в едно и също изследователско поле. (авторът) 

Предметни рубрики: земеделски земи ; земеползване ; поземлена собственост 

  

Област на знанието: Икономически науки 



 Сигнатура: 31801 

Национална студентска научна конференция, 13.12.2016 г. : сборник доклади, [2017]. 

Сборникът съдържа резюмета и доклади на студенти и докторанти, участвали в Национална студентска научна конференция. 

Конференцията е проведена на 13.12.2016 г. и е посветена на 80 годишнината от основаването на Свищовската Алма Матер 

Стопанска академия Димитър А. Ценов. Тематичните направления на докладите са: Икономика, държава, общество; 

Финанси, застраховане, отчетност и Бизнес, мениджмънт, маркетинг. 

Предметни рубрики: икономика – конференции 

 Сигнатура: 31795 



Христов, Въто. Земеделието на България плаче за спасителна политика : четиво за управляващи и опозиция, 

[3.] изд., 2017. 

Вътю Христов негодува срещу пренебрежителното отношение на ръководителите към наличния положителен чужд опит в 

законодателството и практическото решаване на проблемите в земеделието. Деен и находчив председател на Клуба на 

аграрниците социалисти в София в продължение на редица години, постави на обсъждане актуалните въпроси в 

земеделието, които налагат нови решения. Организира редица срещи на ръководството на клуба в Министерския съвет, в 

Народното събрание, в Министерството на земеделието и храните, в Националния съвет на БСП за поставяне на важни и 

нерешени въпроси в земеделието и предложения за изход от ситуацията. Отправени бяха и няколко предложения до 

Президента на Република България. (проф. Николай Тодоров) 

Предметни рубрики: аграрна политика 

 Сигнатура: ЕК 

European commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Distribution of the added value of 

the organic food chain : final report, 2016. 

Over the last decade the organic market in the EU has grown faster than the organic agricultural area, which raises the question to 

what extent organic supply chains function effectively. Therefore, this study investigated the creation and distribution of added 

value in a number of organic supply chains in different EU countries. The results of the case studies suggest that higher added 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042479.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042479.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042479(1).pdf


value is created in organic compared to conventional supply chains. However, no evidence was found that the relative share of 

organic farmers in the total added value differs substantially from that of conventional farmers. Also in organic food supply chains 

farmers capture a relative small proportion of added value. This can partly be explained by similarities of organic with conventional 

supply chains. It appears that the distribution of added value strongly depends on the structure and characteristics of the specific 

supply chain, such as level of chain integration and power relations between market players. No common patterns were identified 

regarding the impact of different types of retails and markets on the creation and distribution of added value. Investments in 

quality aspects, increased consumer interest in organic food, differentiation of products as well as efficiency in supply chain 

management are all relevant factors that contribute to higher added value. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: биологично земеделие – продукция – пазари ; добавена стойност 

 Сигнатура: ЕК 

Guide to the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), 2017. 

The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada is one of the most ambitious and progressive trade 

agreements the EU has ever concluded. It offers companies in both the EU and Canada new opportunities for transatlantic trade 

and investment, giving EU exporters – large and small – much improved access to one of the worldТs most developed markets. 

(Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: междунардна търговия ; Европейски съюз ; Канада ; търговски споразумения – СЕТА 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042472.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042472(1).pdf


  

Област на знанието: Право. Юридически науки 

 Сигнатура: 31788 

Анастасов, Ангел. Международноправен режим на биоразнообразието, 2015. 

Целта ми е чрез системния анализ на глобалните и регионалните международноправни инструменти, регулиращи 

биоразнообразието, да допринеса за ускоряването и разширяването на процесите, свързани с опазване на биологичното 

многообразие. Изследвана е ролята на Европейския съюз и на република България в тези процеси. Определена особеност на 

съвременната нормативна регламентация представляват екологичните стандарти, на които също се отделя място в 

проучването. Изследването е съобразено с действащата към 19 март 2015 г. нормативна уредба. (авторът) 

Предметни рубрики: биоразнообразие – опазване – право ; международно право 



 Сигнатура: 31799 

Грозданов, Антон. Международно търговско право : кратък курс, 2014. 

Настоящият курс представлява кратко (конспектирано) въведение в международното търговско право. В основата му е 

първият – и за сега единственият в българската правна книжнина учебник по международно търговско право с автор проф. 

д-р Иван Владимиров. Съдържанието на курса включва всички въпроси на международното търговско право – например 

правните принципи на международната търговия и международните организации в тази област. (из Предговор) 

Предметни рубрики: международно търговско право – учебници 

 Сигнатура: 31792 

Кодекс на труда, 15. изд., 2017. 



Сборникът включва Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за уреждане на 

колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за 

установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от 

Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и от Закона за 

насърчаване на заетостта. Текстовете  са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с вътрешни 

препращания и препращания към подзаконови нормативни актове. (издателят) 

Предметни рубрики: трудово право – България 

  

Област на знанието: Наука за околната среда. Опазване на природните ресурси. Природна среда и опасност от 

нарушаване на равновесието в нея 

 Сигнатура: ЕК 

Belis, C. A. и др. Ex-ante assessment of air quality in EUSALPS and EUSAIR macro-regions : towards a coordinated 

science-based approach in support of policy development, 2017. 

The study focuses on the air quality issues of the EUSALP and EUSAIR macro-regions and discusses areas for improvement to be 

considered in the development of their future strategies. Key areas where action is expected to be most effective, considering the 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042456.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042456.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042456(1).pdf


particular features of the macroregions, are those of residential heating, traffic and shipping emissions. A strengthened 

collaboration at the macro-regional level, especially between EU and non-EU countries, has the potential to boost environmental 

policies by promoting collaboration and exchange of best practices among cities and regions that face similar challenges. 

(Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: околна среда – замърсяване на въздуха – Европейски съюз 

  

Област на знанието: Приложна ботаника. Използване на растенията. Техноботаника. Икономическа ботаника 

 Сигнатура: 31786 

Далев, Пенчо. Диворастяща храна, 2016. 

В книгата са описани над 100 растителни вида, някои от тях по-широко разпространени у нас и добре познати, а други 

непознати и трудни за определение от неспециалиста. Затова са дадени по-подробно описанията на растенията, за да могат 

да се определят по формата на листата и цветовете, по общия вид на растението и по някои други външни белези. 

Представени са данни за разпространението на конкретното растение по света и у нас, за съдържанието на основните 

вещества, които определят полезността му. Посочени са интересни исторически факти за някои от по-атрактивните 

растения, които биха заинтригували любознателния читател. (авторът) 



Предметни рубрики: диворастящи растения ; хранене – хигиена 

  

Област на знанието: Здравеопазване. Социална хигиена. Профилактика на нещастните случаи 

 Сигнатура: 31798 

Гавраилов, Евгени Младенов. Безопасност и защита на населението : теория, традиции и практика, 2016. 

Настоящата теоретична разработка е посветена на един много актуален и в световен мащаб, и у нас проблем – изучаването 

на бедствията и извънредните ситуации, както и защитата от тях. Тя обобщава научните постижения в изследването, 

анализа и оценката на риска и действията на силите и средствата, участващи в предотвратяване, овладяване и ликвидиране 

на последствията от бедствия и извънредни ситуации. За първи път темата се третира така изчерпателно, като се отчита 

нейната специфика, спорни моменти, традиции, теория и практика. Обобщава се цялостното развитие на проблема 

безопасността и защитата на населението и съвременното му състояние. Акцентира се върху дейностите по опазване живота 

и здравето на хората, материалните и културните ценности на държавата. В нея се разглеждат основните за страната ни 

дестабилизиращи фактори от природен (земетресения, наводнения, пожари, свлачища, градушки и др.) и техногенен 

(промишлени аварии, катастрофи) характер. Дискутирет се предимно онези техни параметри, които имат, от една страна, 

отношение към поразяващите им фактори (брой на жертвите и мащаби на щетите), а от друга – възможността за 



въздействието върху тях с цел предотвратяване и намаляване на загубите. За всеки дестабилизиращ фактор са разгледани 

възможните мерки за превенция и защита – както организационно-управленски, така и инженерно-възстановителни. 

(издателят) 

Предметни рубрики: бедствия ; аварии ; гражданска защита 

 Сигнатура: 31797 

Гавраилов, Евгени Младенов. Защита на населението в извънредни ситуации : учебно пособие, 2015. 

Необходимостта от създаването и реализирането на дълбоко обмислени и интегрирани проекти за решаване на проблемите в 

различните сфери на сигурността на държавата и в частност на подсистемата на гражданската защита изисква подготовката 

на кадри със специални знания и умения. Целенасоченото обучение на такива кадри със специални знания и умения. 

Целенасоченото обучение на такива кадри ще осигури разбиране на стандартите, процедурите и прилагането на 

технологиите за управление на различни структури при планирането и провеждането на спасителни и хуманитерни 

операции както в страната, така и в международен мащаб. (из Въведение) 

Предметни рубрики: бедствия ; аварии ; гражданска защита – учебници 



 Сигнатура: ЕК 

Joint Research Centre. Determination of the Fipronil content in eggs : report on the proficiency test organised by the 

JRC, 2017. 

This report presents the results of the proficiency test (PT) organised by the European Commission's Joint Research Centre (JRC) – 

in agreement with DG SANTE – following a request by the Belgium Government on 16/08/2017. The aim of this PT is to to assess 

the competence of Official Control Laboratories (OCLs) and National Reference Laboratories (NRLs) in the EU Member States for the 

determination of the content of the insecticide fipronil in eggs around the regulated Maximum Residue Level (MRL). Two well-

characterised, homogeneous and stable sets of samples of frozen liquid eggs were prepared and distributed to participants for 

analysis, in order to evaluate their capability to identify properly non-compliant food commodities. (Publications Office of the 

European Union) 

Предметни рубрики: яйца – фипронил – санитарен контрол 

  

Област на знанието: Увреждания на растенията. Болести по растенията. Неприятели на растенията. Защита на 

растенията 
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 Сигнатура: 632.9(075.8)/Ч Д 391/31800 

Делчев, Грози. Хербология, 2016. 

Учебникът е съставен в три части – Плевели, Методи за борба и Интегрирана борба с плевелите при основните култури. В 

първата част са разгледани въпросите свързани със същността, стопанското значение и вредата от плевелите. Разгледани са 

особеностите на различните биологични групи плевели. Описани са начините за обследване, картотекиране и прогнозиране 

на заплевеляването. Във втората част са разгледани всички методи за борба с плевелите, като основния акцент е поставен 

върху химичната борба. Представени са избирателното, фитотоксичното и страничните въздействия на хербициди на база 

активни вещества, актуални към настоящия момент, въпреки че през последните години списъкът им е подложен на 

непрекъснато изменение. В третата част е разгледана подробно интегрираната борба с плевелите при основните полски, 

фуражни, зеленчукови, етерично-маслени култури и трайни насаждения, отглеждани у нас. Посочени са конкретни 

агротехнически мероприятия и хербициди при съответните култури. (авторът) 

Предметни рубрики: хербология – учебници 



 Сигнатура: 632/Ч М 658/31790 

Министерство на земеделието и храните. 21 години Справочник със списък на разрешените за предлагане на 

пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и 

хранителни среди 2017 г., 2017. 

Списъкът излиза всяка година от 1996 г. досега и се разпространява в цялата страна, като негови потребители са търговците 

на продукти за растителна защита, торове и семена,  производителите на селскостопанска продукция у нас. Освен 

разрешените за употреба препарати и торове, Списъкът публикува и адресите  на около хиляда фирми, лицензирани от МЗХ 

за търговия с продукти за растителна защита и се подписва от Министъра на земеделието и храните. От 22 март 1996 г. с 

Протокол номер 3 на Министерство на образованието е одобрен за учебно помагало. 

Предметни рубрики: растителна защита – нормативни документи 

  

Област на знанието: Етерично-маслени растения. Ароматни, оцветителни, дъбилни, лекарствени растения 



 Сигнатура: 31787 

Тодорова, Росица. Ароматните лечители : копър, резене, магданоз, кориандър, босилек, маточина, розмарин, 

2016. 

Едва ли има българин, който да не познава и да не употребява тези подправки. Вярно е, че мнозина бъркат резенето с 

копъра, или кориандъра с магданоза, но това не им пречи да ги използват както в ежедневното хранене, така и в 

приготвянето на туршии. Но малцина знаят, че освен овкусители и ароматизатори, те са и могъщи лечители. Копърат, 

резенето, магданозът, кориандърът, босилекът, маточината и розмаринът лекуват десетки болести. (издателят) 

Предметни рубрики: лечебни растения 

 


