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Област на знанието: Бази данни и техните структури 

 Сигнатура: ЕК 

Big Data in Bioeconomy : results from the European DataBio Project, 2021. 

This book explains how Big Data Technology can make raw material gathering more efficient and sustainable. Shows how common 

software models can be designed to serve three example sectors in a bioeconomy. Highlights the use of cloud servers to store and 

exchange earth observation and sensor data. (springer.com) 

Предметни рубрики: биоикономика – бази данни – Европейски съюз ; облачни технологии 

Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

 Сигнатура: 331.45(075.8)/Ч Д 601/32177 

Димов, Димо Проданов. Ръководство за упражнения по безопасност на труда и околната среда, 2020. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043697(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043697(2).pdf


3 

 

Ръководството по безопасност на труда и околната среда е предназначено за обучение на студенти Магистърска степен от 

Аграрния факултет на Тракийски университет, както и от всички, които се интересуват от разглежданата материя. 

Разглежданите в ръководството въпроси са допълнение към материала, представен в лекционния курс по дисциплината 

безопасност на труда и околна среда. Дава се възможност за извършване на голяма по обем самостоятелна работа от 

студентите по време на практическите и семинарни занятия. (авторът) 

Предметни рубрики: безопасност на труда – ръководства ; околна среда – опазване – ръководства 

 Сигнатура: II 3738 

Димов, Димо Проданов. Условия на труд в млечното говедовъдство : монография, 2021. 

Получаването на чисто и качествено мляко е процес, върху който оказват влияние множество фактори от най-различно 

естество. Един от тези фактори е човешкият. Без добре обучени, опитни, отговорни и физически здрави работници в доилните 

зали, и не само, няма как да се очакват положителни резултати. Условията, при които работят гледачите и доячите в 

днешните млечни говедовъдни ферми не са добре проучени, тъй като през последното десетилетие се обръща повече 

внимание на здравето, благополучието и хуманното отношение към животните. (из Въведение) 

Предметни рубрики: млечно говедовъдство – условия на труд – България 
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 Сигнатура: 32173 

Тодоров, Александър Боянов. Икономически подходи за изследване на медийна концентрация : теоретични и 

емпирични приложения на примера на радиопазара в България, 2021. 

В монографията се застъпва тезата, че икономическият подход и инструментариум са подходящи за изследването на 

медийната концентрация, като дават възможност за точно количествено установяване на нейното равнище и тенденции. 

Икономическият анализ на медийната концентрация позволява адекватното описание и преценка на пазарната структура, 

като по този начин дава основа за преценка на нейното влияние върху поведението на фирмите и върху пазарния резултат. 

(из Въведение) 

Предметни рубрики: медии – България – пазари – икономически анализ 

 Сигнатура: ЕК 

Economic Impact of IAS in The Caribbean : case studies, 2014. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043680.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043680(1).pdf
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To date no studies have been undertaken on the costs and benefits of IAS management in the Caribbean. This may partly explain 

why there has been negligible funding to combat the onslaught of these exotic species in the region. As a result it was decided to 

provide individuals involved in the UNEP-GEF Project, Mitigating the Threats of Invasive Alien Species in the Insular Caribbean with 

training and an opportunity to undertake Cost-Benefit Analyses (CBAs) on some selected IAS. The CBAs undertaken and reported in 

this publication clearly demonstrates that the benefits of managing IAS outweigh the costs. (CABI) 

Предметни рубрики: инвазивни растения – аграрна политика – Кариби 

 Сигнатура: ЕК 

Ngoga, Thierry Hoza. Rwanda's land tenure reform : non-existent to best practice, 2018. 

This book provides: a detailed account of how Rwanda built a land administration system which is now internationally viewed as a 

model of success for implementing a complex land reform programme in the developing world; considers the ways in which land 

tenure reform has contributed to the country's development beyond the land sector; discusses how Rwanda's example can be 

followed by other countries wishing to embark on similar programmes of designing and implementing a nationwide land tenure 

regularisation programme; provides key strategic orientation to achieve a sustainable land administration programme. (CABI) 

Предметни рубрики: поземлена реформа – Руанда 

Област на знанието: Химия 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043682.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043682(1).pdf
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 Сигнатура: ЕК 

Раев, Никола Димитров. Приложна химична термодинамика : разтвори, 2. коригир. и доп. изд., 2021. 

В настоящото второ издание, коригирано и допълнено, са включени 41 примера на различни видове разтвори с подробно 

отразени коментари, изчислителни процедури и указание за приготвяне. Всички примери са с реална практическа потребност. 

В голяма част от примерите авторът целенасочено е включил повишени изисквания и трудности, с цел да се заостри 

вниманието върху характерни особености на този вид системи. Книгата съдържа богат набор от международно утвърдени 

данни за водни разтвори на често използвани в лабораторната практика вещества. За разлика от първото издание тук е 

включен раздел Топлинни ефекти при разтваряне с кратка теоретична обосновка, подробно описани примери и утвърдени 

експериментални данни за енергийните промени, съпътващи процеса разтваряне. (авторът) 

Предметни рубрики: химична термодинамика – разтвори 

Област на знанието: Обща екология и биоразнообразие 



7 

 

 Сигнатура: 574(075.8)/Ч Д 448/32174 

Дерменджиева, Дияна Маринова. Ръководство за упражнения по управление и опазване на водите, 2021. 

Представените тематични единици имат за цел да изградят умения в студентите за прилагане методите на пробонабиране, 

консервиране и транспортиране на проби води, определяне на основни замърсители в тях и запознаване със съвременни 

инструментални методи за анализ на тежки метали, микроелементи и йонни групи в различни категории води. Съдържанието 

на практикума е съобразено с актуалните нормативни изисквания за характеризиране, оценка и определяне на екологичния 

статус на замърсени води, както и с особеностите за управление и контрол на водните ресурси. (из Предговор) 

Предметни рубрики: води – замърсяване – екологичен контрол ; водни ресурси – управление 

Област на знанието: Здравеопазване 

 Сигнатура: 614.84(075.8)/Ч П 344/32178 

Пенев, Тончо Господинов и др. Аварийно-спасителна и пожарна техника, 2020. 
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Аварийно-спасителните дейности са система от много и разнообразни технологични операции. Те изискват използване не на 

отделни машини, а на цялостни технологични комплекси. За да е ефективна работата им, е необходимо показателите на 

участващите в комплекса машини да бъдат съгласувани в зависимост от схемата на работата им. (из Глава 2) 

Предметни рубрики: аварийно-спасителни дейности ; пожарна дейност ; пожарна техника 

Област на знанието: Лов. Риболов. Рибно стопанство 

 Сигнатура: ЕК 

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) : West Med assessments: conversion factors, 

closures, effort data and recreational fisheries, 2021. 

Commission Decision of 25 February 2016 setting up a Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, C(2016) 1084, OJ 

C 74, 26.2.2016, p. 4-10. The Commission may consult the group on any matter relating to marine and fisheries biology, fishing 

gear technology, fisheries economics, fisheries governance, ecosystem effects of fisheries, aquaculture or similar disciplines. This 

report deals with the finalisation of templates and guidance for DCF Work Plans and Annual Reports for 2022 onwards, as well as 

assessment grids and criteria for their evaluation. In addition, the comments of the European Commission on previous Member 

States' Work Plans were reviewed. (opac.publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: рибарство – политики – Европейски съюз 

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043696.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043696.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043696(1).pdf
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 Сигнатура: 32176 

Димов, Димо Проданов. Комфорт при свободно боксово отглеждане на крави за мляко, 2020. 

За да се подобри комфорта на отглежданите във фермите животни е важно да се определи действителното въздействие на 

въприетата система на отглеждане и микроклиматичните показатели, влияещи върху животните. Един от индикаторите за 

хуманно отношение към животните са хигиенните условия, при които се отглеждат животните, тъй като те дават информация 

за качеството на техния живот, или с други думи, за техния комфорт. Тези хигиенни условия в голяма степен зависят от 

стойностите на показателите, формиращи микроклимата и технологичните параметри на помещенията за отглеждане на 

животните. (из Увод) 

Предметни рубрики: крави за мляко – благополучие ; комфорт 

 Сигнатура: II 3739 
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Пенев, Тончо Господинов. Влияние на зоохигиенни и технологични фактори върху куцотата, във връзка с 

продуктивността и репродуктивните качества при крави за мляко : книга на база на дисертационен труд, 2021. 

Отчита се, че процентът на отпадане на кравите от стада по причини на проблеми с краката и копитата се нарежда почти 

наравно с този за репродуктивни проблеми и мастити. Причините за увеличението на тези проблеми, най-често определяни 

като куцота, са от различно естество. Едни от основните причини се явяват новите технологии на отглеждане, налагащи се в 

млечното говедовъдство – свободно отглеждане с индивидуални боксове за почивка. Тази технология позволява, от една 

страна, свободна проява на специфичното за вида поведение, от друга, дава по-големи възможности за механизация и 

автоматизация на ръчния труд и заетите в производството и е предпоставка за по-висока ефективност. От друга страна, този 

тип на отглеждане не предвижда дворчета за движение, кравите целогодишно са само в сградите, начинът на почистване е 

предпоставка за наличие на течна торова маса по технологичните пътеки и престой на копитата в нея и т.н. (из Увод) 

Предметни рубрики: продуктивни животни – зоохигиена ; крави за мляко – куцота 

 Сигнатура: 32179 

Feline anesthesia and pain management, 20218. 

The only book offering detailed practical information on anesthesia and pain management in cats, one of the world's most popular 

petsWorld renowned author teamQuick reference format with full color illustrations. Offers detailed practical information on 

anesthesia and pain management tailored to the unique needs of cats. (wiley.com) 

Предметни рубрики: котка – анестезия – ръководства 
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Област на знанието: Почвознание. Изследвания на почвата 

 Сигнатура: ЕК 

Whittard, Damian и др. Measuring the value of improving data governance and access : supporting soil health 

interventions in Ethiopia : a Bill [and] Melinda Gates Foundation investment case study, 2021. 

The Bill [and] Melinda Gates Foundation (the foundation) investment, Enabling data access to support innovation in decision 

agriculture related to soil health, agronomy and fertilizer aims to promote better data governance in decision agriculture 

investments, and the national systems in which the investments operate. (CABI) 

Предметни рубрики: почви – изследване – бази данни ; инвестиции 

Област на знанието: Защита на растенията 

 Сигнатура: ЕК 

Listening to the Silent Patient : Uganda's journey towards institutionalizing inclusive plant health services, 2015. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043677.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043677.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043678.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043677(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043678(1).pdf


12 

 

Uganda is an interesting place to carry out such work as it has a decade-long history of CABI involvement and has led, with a 

number of Latin American countries, the piloting of many activities. This long history has led to a wealth of experience, thoughts and 

ideas about what is working and what is not. These opinions, voiced not only by those running the programme, but also by plant 

doctors, local government staff, local partners and farmers form the basis of this working paper. Their experiences and ideas have 

led the authors to the conclusions they have reached, based not on theoretical findings, but on the realities on the ground. (CABI) 

Предметни рубрики: растения – вредители – Уганда ; растения – болести – Уганда 

 Сигнатура: ЕК 

Plantwise diagnostic field guide : a tool to diagnose crop problems and make recommendations for their management, 

2015. 

This diagnostic field guide is designed to provide support to agricultural advisory staff as a field tool to assist in diagnosis of plant 

health problems prior to making management recommendations. (CABI) 

Предметни рубрики: растения – болести ; вредители ; защита на растенията – ръководства 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043679.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043679.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043679(1).pdf
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 Сигнатура: ЕК 

RNAi for plant improvement and protection, 2021. 

RNAi is being developed and exploited both within plants (i.e. host-induced gene silencing, HIGS) and/or as topical applications (e.g. 

spray-induced gene silencing, SIGS) for targeting pest and pathogen genes and for manipulating endogenous gene expression in 

plants. Chapters by international experts review current knowledge on RNAi, methods for developing RNAi systems in GM plants and 

applications for crop improvement, crop production and crop protection. Chapters examine both endogenous systems in GM plants 

and exogenous systems where interfering RNAs are applied to target plants, pests and pathogens. The biosafety of these different 

systems is examined and methods for risk assessment for food, feed and environmental safety are discussed. Finally, aspects of the 

regulation of technologies exploiting RNAi and the socio-economic impacts of RNAi technologies are discussed. (CABI) 

Предметни рубрики: защита на растенията – РНК технологии 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043681.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043681(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043683(1).pdf
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Small-scale Rearing of Anagasta kuehniella for Trichogramma Production, 2020. 

This technical guide describes the techniques for small-scale rearing of the egg parasitoids Trichogramma spp. in the factitious host 

Anagasta kuehniella. These parasitoids are among the most widely used natural enemies in the world, and in Brazil are used to 

control lepidopteran pests in a wide variety of crops, including sugarcane, corn, soybean, cotton, vegetables (tomatoes, potatoes), 

fruit (avocado, citrus, grapes), and tobacco. (CABI) 

Предметни рубрики: борба с вредители ; паразити – отглеждане 

Област на знанието: Растениевъдство 

 Сигнатура: ЕК 

Legumes in cropping systems, 2017. 

This book provides a comprehensive overview of knowledge relevant to developing legume-supported cropping systems in Europe. It 

reflects the growing interest in using legumes to improve cropping and the current debate over the imbalance in European systems 

where the low use of legumes has caused concern in the agricultural policy community. This book supports informed debate and 

decision-making that addresses the associated challenges. (CABI) 

Предметни рубрики: бобови култури – отглеждане – Европа 

 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043683.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043684.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043684(1).pdf
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