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Област на знанието: Компютърни науки и технологии 

 Сигнатура: II 3736 

Рамка за подобряване на киберсигурността на критичната инфраструктура : версия 1.1, 16 април 2018 г., 2020. 

Рамката се фокусира върху използването на двигатели на бизнеса, които да ръководят дейностите по киберсигурността и 

разглежда рисковете за киберсигурността като част от процесите за управление на риска на организацията. Рамката се състои 

от три части: Ядро на рамката, Нива на изпълнение и Профил на Рамката. Ядрото на Рамката представлява съвкупност от 

дейности по киберсигурността, резултати и Информативни референтни източници, които са общи за секторите и критичната 

инфраструктура. Елементите от Ядрото съдържат подробни указания за разработване на индивидуални Профили на 

организациите. Чрез използването на Профили Рамката помага на дадена организация да хармонизира и толерантност към 

риска и ресурси. (из Изпълнително резюме) 

Предметни рубрики: информационна сигурност – стандарти 

Област на знанието: Епистемология. Теория на познанието 
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 Сигнатура: 32168 

Пътища на познанието : сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева, 2020. 

Съдържанието на настоящия сборник до голяма степен отразява многообразието на философските проблеми, които тя е 

обсъждала и решавала със своите студенти в продължение на десетилетия. Казано по друг начин, съвременната философия 

доминира в настоящото издание, най-вече в лицето на основното изследователско поле на проф. Карагеоргиева – 

епистемологията. (из Предислов) 

Предметни рубрики: познание – теория – сборници 

Област на знанието: Икономически науки 

 Сигнатура: 32167 

Седларски, Теодор Венков. Икономически теории : история на икономическата мисъл, 2020. 
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Чрез разкриването на оригиналната аргументация на авторите на базисни икономически концепции, запазили валидността си 

и днес, на обществената и интелектуалната среда, в която те се раждат, историята на икономическите теории ни позволява да 

проумеем основанията, които откривателите на редица икономически закони са виждали за своите твърдения в света и около 

тях. Проследяването на развитието на една или друга идея стъпка по стъпка, на приноса на поколения икономисти за нейното 

обогатяване и формално-математическо представяне и прецизиране прави въжможно осмислянето на реалното съдържание и 

ежедневната логика зад абстрактните, забулени в сложен математически апарат съвременни икономически модели. (из Увод) 

Предметни рубрики: икономически теории – учебници 

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: ЕК 

Technical guidance principles of risk-based meat inspection and their application, 2021. 

Meat inspection faces challenges in detecting and controlling emerging hazards, such as food-borne pathogens and chemical 

contaminants. This guide presents approaches to inspection and advocates for the acceptance of an evidence-based system. (FAO) 

Предметни рубрики: месо – хигиена 

Област на знанието: Животновъдство 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043671.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043671(1).pdf
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 Сигнатура: 32161 

Димитров, Станимир. Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине: състояние и перспективи за 

приложение : монография, 2021. 

В настоящата монография e разгледан методът за постцервикално осеменяване на свине и приложението му в 

свиневъдството. В теоретичен аспект са представени механизмите на придвижване, транспорт, отбор и съхранение на 

сперматозоидите в половата система на женските животни. Специално внимание е отделено на особеностите в протичането на 

половия цикъл при свинята, определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване и методите за впръскване на 

семенната течност в половата система. В монографията са включени авторски изследвания, свързани с проучване на 

различни методи за осеменяване и обем/брой сперматозоиди в дозата, както и влияние на отделни фактори върху 

репродуктивните показатели на свинете. В заключение са посочени методически указания за провеждане на постцервикално 

осеменяване на свине. (авторът) 

Предметни рубрики: свине – изкуствено осеменяване – методи 
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 Сигнатура: ЕК 

Димитров, Станимир. Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине: състояние и перспективи за 

приложение : монография, 2021. 

В настоящата монография e разгледан методът за постцервикално осеменяване на свине и приложението му в 

свиневъдството. В теоретичен аспект са представени механизмите на придвижване, транспорт, отбор и съхранение на 

сперматозоидите в половата система на женските животни. Специално внимание е отделено на особеностите в протичането на 

половия цикъл при свинята, определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване и методите за впръскване на 

семенната течност в половата система. В монографията са включени авторски изследвания, свързани с проучване на 

различни методи за осеменяване и обем/брой сперматозоиди в дозата, както и влияние на отделни фактори върху 

репродуктивните показатели на свинете. В заключение са посочени методически указания за провеждане на постцервикално 

осеменяване на свине. (авторът) 

Предметни рубрики: свине – изкуствено осеменяване – методи 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043540(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043540(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043540(3).pdf
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 Сигнатура: 636.084(075.8)/Ч О-835/32163 

Основи на храненето на животните, 2. прераб. изд., 2021. 

В първата част на книгата са описани хранителните вещества и тяхното усвояване от животните, както и методите за 

измерване на хранителната стойност на фуражите. Пояснени са накратко начините за определяне нормите за пълноценно 

хранене на животните в съответствие с тяхната продуктивност. Във втората, по обширна част на книгата, е направена 

подробна характеристика на фуражите и на многобройните хранителни добавки, използвани за подобряване на 

пълноценността на храненето и оползотворяването на хранителните вещества. Разгледани са технологиите за производство 

на висококачествени фуражи и тяхното правилно използване в дажбите на отделните видове и категории животни. (авторите) 

предметни рубрики: животни, продуктивни – хранене – учебници 

 Сигнатура: 32170 
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Оценяване на гълъби, кокошеви и водоплаващи птици : наръчник в помощ на оценители и изложители на гълъби, 

кокошеви и водоплаващи птици, 2012. 

Текстът е съобразен с изискванията на Европейската асоциация на развъдчиците на кокошеви и водоплаващи птици, гълъби, 

екзотични птици, кафезни птици, зайци и морски свинчета (ЕЕ) и приет за прилагане от Съюз на гълъбовъдите и 

природолюбителите в Република България (СГПРБ) и Българска асоциация на развъдчиците на кокошеви и водоплаващи 

птици (БАРКВП). Материалът е предназначен за обучение и подготовка на птицевъдни съдии категория: A, B, D, E, G, H, I, K, 

L, M, Z1, Z2 и Z3. (авторите) 

Предметни рубрики: гълъби ; кокошеви птици ; водоплаващи птици – оценители – наръчници 

Област на знанието: Рибно стопанство 

 Сигнатура: 639.3(075.8)/Ч Р 977/32169 

Ръководство за упражнения по профилактика и болести по хидробионтите, 2021. 

В този практикум за студентите и практикуващите специалисти са представени основополагащите принципи на болести по 

хидробионтите. Практикумът съдържа четири части. Първата част разглежда заболявания при стопанскозначими сладководни 

видове риби. Втората и третата част дават кратки описания на вирусни, бактериални, гъбични и паразитни заболявания при 

ракообразни и мекотели. Последната част описва неинфекциозни заболявания и често използвани методи за вземане на 

проби по време на практическата работа. (из Предговор) 

Предметни рубрики: ракообразни ; мекотели ; риби – болести – ръководства 
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Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: 619:618(075.8)/Ч П 847/32162 

Практическо ръководство по ветеринарно акушерство, репродукция и болести на млечната жлеза, 2021. 

Практическото ръководство е съставено от четири раздела. В тях са разледани въпросите, касаещи клинико-морфологични 

особености на женските и мъжките полови органи, контрол и направляване на половия цикъл, методите за установяване на 

бременността, болестни състояния през бременността, методи за извършване на акушерска помощ, следродилни усложнения, 

неонатология, болести на млечната жлеза, болести на женските и мъжките полови органи, получаване на семенна течност, 

изкуствено осеменяване и ехографско изследване на женските и мъжките полови органи. (авторите) 

Предметни рубрики: акушерство ; болести на млечната жлеза – ръководства 

Област на знанието: Изкуства. Спорт 

 Сигнатура: 32170 
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Генова, Ирина Иванова. Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 

1960-те години : погледът към Франция, 2021. 

Формулирана по този начин, темата на монографията може да се разгърне в мозаечна структура от изследователски случаи, 

отворена за включване на още и още. Направеният тук подбор на изследователски казуси дава вазможност за обсъждане на 

художествени медии, отношения, събития и моменти, за конкретно внимание към особеностите на контекста, от който те са 

част. Проблематиката на всеки един от разгледаните в книгата случаи има общи полета с останалите – въпреки различията. 

Именно пресечните точки и общите полета са основание за обединяването им в едно изследване. (из Въведение) 

Предметни рубрики: изобразителни изкуства – България ; Франция 

 Сигнатура: 32166 

Игнатов, Георги. Актуални акценти в съвременната цялостна подготовка на футболния съдия : модел за 

физическа подготовка на футболните съдии, 2020. 

Монографията е продължение на Тенденции и насоки за усъвършенстване и развитие на футболното съдийство (Игнатов 

2004). В нея запознавам читателите с футболното съдийство, разкривам неговата същност и съвременните изисквания за 

съдийстване, както и предлагам личните си знания и опит при изграждане на модел за физическа кондиция на футболни 

съдии. При написването на монографията съм се стремил да обобщя и отразя в логическа последователност съвременните 

концепции в развитието на футболното съдийство в неговите ключови направления – историческо,методическо, 

психологическо, физическо, селекционно и др. (авторът) 
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Предметни рубрики: футбол – съдийство ; футболни съдии – физическа подготовка 

 Сигнатура: 32165 

Пелтекова, Ирен и др. Баскетболни състезания : организационни насоки и съдийство : учебно ръководство за 

студенти от Софийския университет Св. Климент Охридски, 2020. 

В структурно отношение учебното ръководство е съставено от две части. Първите четири глави имат за цел да съдействат за 

по-добро усвояване на учебния материал и формиране на практически умения на студентите, изучаващи задължителната 

дисциплина Организация на спортни прояви по спортни игри в магистърска програма Спортни дейности и туризъм. Другите 

четири глави са насочени към разширяване на знанията и подготовка на студентите от учебните групи по баскетбол от всички 

факултети на СУ Св. Климент Охридски. (авторите) 

Предметни рубрики: баскетбол – съдийство – ръководства 

 Сигнатура: 32164 
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Пелтекова, Ирен. Оценяване на техническите умения по баскетбол : професионална подготовка на учители по 

физическо и възпитание и спорт, 2020. 

Приносният характер се изразява в разработената специализирана система за оценяване и контрол на техническите умения 

по баскетбол по пол на студенти от специалност Физическо възпитание и спорт – бъдещи спорнопедагогически специалисти. 

Разработен, апробиран и внедрен в практиката е иновативен модел от осем специфични баскетболни теста. Моделът служи за 

оценка на нивото на владеене на основни технически умения по баскетбол, като към тях са оформени съответните оценъчни 

скали за мъже и жени. (авторът) 

Предметни рубрики: физкултура ; спорт – спортни игри – баскетбол 

Област на знанието: Езикознание 

 Сигнатура: 811.163.2(075.8)/Ч С 558/II 3735 

Спасова, Любомира Венкова. Учебник по български език за чуждестранни студенти по ветеринарна медицина : I 

и II курс, 2021. 

В учебника са разработени двадесет и седем урочни единици, фокусирани върху специализираната езикова подготовка и 

речевата адаптация на студенти от I и II курс към ветеринарномедицинската предклинична и клинична проблематика. 

Подборът и структурата на темите се определя от водещите ветеринарномедицински науки, като тяхното представяне е 

съгласувано с последователността на предвидената учебна програма в академичния план. (из Предговор) 

Предметни рубрики: български език – учебници за цужденци 
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Област на знанието: Литература 

 Сигнатура: 32171 

Евтимов, Иван. Sociologia del mare : истории от моряшкия живот, 2021. 

Лека, остроумна, изпъстрена с неочаквани наблюдения, разсъждения и препратки. Хареса ми тази двойственост в житейската 

ситуация на Иван, при която не е ясно дали пред себе си имаш текст, написан от моряк, който после е станал социолог, или е 

обратното – от социолог, който случайно някога е бил моряк. Няма как да е едно и също, защото не само хронологически, но 

и същностно човек е първо едно, а после друго. (Ясен Захариев) 
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