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Речници 

 Сигнатура: ЕК 

Сатола-Стасковяк, Йоанна и др. Съвременен българско-полски речник : свезка I = Wspolczesny slownik bulgarsko-

polski, 2014. 

The Contemporary Bulgarian-Polish dictionary, being prepared by Joanna Satola-Staskowiak and Violetta Koseska-Toszewa with 

collaboration from Ludmila Dimitrova, is a contrastive description of Bulgarian and Polish vocabulary, including the newest lexis – the 

codification of which has not been attempted since the last edition of Franciszek Slawski's Concise Bulgarian-Polish dictionary 

(Podreczny slownik bulgarsko-polski) in 1987. Since this time major changes have taken place not only in Bulgarian and Polish 

vocabulary but also in the methodology of dictionary entry formulation. In compiling this dictionary we were helped by: studies of a 

great number of source texts, language corpora, hundreds of conversations with native speakers of Bulgarian as well as other 

lexicographical works by prominent linguists. (from the authors) 

Предметни рубрики: езикознание – речници, двуезични 

  

Област на знанието: Наука и знание (общи въпроси). Наукознание. Организация на умствения труд 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042527.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042527.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042527(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Кирова, Алла и др. България в образователното и изследователското пространство на Югоизточна Европа, 2017. 

В резултат на изследването са направени оценки на: европейските и регионалните политики за развитие на висшето 

образование, науката и сътрудничеството в тези сфери в Югоизточна Европа; развитието на регионалното сътрудничество във 

висшето образование и научните изследвания за изграждане на научно-образователното пространство в изследвания регион; 

състоянието и промените във висшето образование и науката в страните от региона като цяло и по отделни области – 

финансиране, кадрови потенциал, резултати от дейността на системите; мястото на България в регионалното пространство за 

висше образование и научни изследвания. Изведени и систематизирани са силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за развитие на висшето образование и науката в България. На тази основа са идентифицирани по-важни насоки за 

преодоляване на съществуващите слабости в научно-образователната сфера в България с оглед заемането на по-добри 

позиции в региона. Направени са препоръки за по-нататъшното развитие на висшето образование и науката в България; за 

изграждане на регионалното образователно и изследователско пространство с оглед успешното му интегриране в 

европейското, както и за задълбочаване на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и подобряване ролята на 

България в него. (проф. д-р Маргарита Атанасова и проф. д-р Атанас Казаков, рецензенти) 

Предметни рубрики: икономика на знанието – България – Югоизточна Европа 

  

Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042530(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042530(2).pdf


 Сигнатура: 31808 

Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж : сборник с доклади от научно-практическа 

конференция, организирана от катедра Аграрна икономика при Икономическиуниверситет варна, съвместно с 

Асоциация на земеделските производители в България, 12-13 окт. 2017 г. 

Фокусът на конференцията беше върху българския модел на земеделие, развитието на селските райони, общата 

селскостопанска политика (ОСП) и приоритетите й след 2020 г. Важен акцент във форума беше сътрудничеството между 

университетите и бизнеса при обучението на студентите, а в рамките на събитието се проведе работна среща с  участието на 

бизнеса и администрацията в аграрния сектор. Първият пленарен доклад за състоянието, проблемите и възможностите за 

развитие на българския модел на земеделие представиха проф. д.и.н. Юлия Дойчинова и проф. д.и.н. Иван Кънчев (УНСС). 

Вторият пленарен доклад за поуките и предизвикателствата пред земеделските стопанства у нас от приложението на Общата 

селскостопанска политика (ОСП) бе изнесен от проф. д-р Красимира Кънева от Института по аграрна икономика – София. С 

третия пленарен доклад Таня Дъбнишка –  изпълнителен директор на АЗПБ, представи българските приоритети по отношение 

на ОСП след 2020 г. В заключителната част на пленарната сесия доц. д-р Мария Станимирова – ръководител катедра Аграрна 

икономика при ИУ Варна, акцентира върху ролята на сътрудничеството университет – бизнес. Научните разработки на 

останалите участници бяха разпределени в две секции: Икономика иновации и растеж на агробизнеса и Предизвикателства 

пред аграрната политика и интегрираното развитие на селските райони. Докладите, представени на конференцията, 

провокираха оживена дискусия сред присъстващите представители на бизнеса, институциите и научните среди. (ue-varna.bg) 

Предметни рубрики: агробизнес – селски райони – конференции 



 Сигнатура: ЕК 

Ганчев, Ганчо и др. Присъединяването на България към еврозоната: икономически и социални измерения, 2010. 

От чисто прагматична гледна точка, ползите от участието в еврозоната могат да бъдат групирани по следния начин – 

намаляване на трансакционните разходи, ограничаване на валутния риск, разширяване на търговския обмен, по-добри 

условия за чуждестранни инвестиции, по-ниски лихвени проценти (цена на капитала), по-висока прозрачност на 

международните ценови сравнения, както и по-малки ограничения пред паричната емисия (в случая с България), 

нормализация на функциите на БНБ, и по-голямо доверие в провежданата фискална и монетарна политика. В контекста на 

специфичното положение на България, трябва да отбележим, че не всички от отбелязаните положителни аспекти от влизането 

в еврозоната имат еднаква тежест и значение за българската икономика. (доц. д-р Ганчо Ганчев) 

Предметни рубрики: монетарна политика – еврозона – Европейски съюз 

 Сигнатура: 31807 

Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : сборник с доклади от юбилейна научна 

конференция по случай 80 години катедра Обща икономическа теория, 2017. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042528(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042528(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042523(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042523(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042528(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042523(3).pdf


Пътят на развитие на катедра ОИТ е неотделим от пътя на развитие на Икономически университет – Варна. Създаден през 

1920 г. като първото българско висше икономическо училище, в своята почти сто годишна история университетът преминава 

през превратностите на времето. Заедно с него се развива и променя и катедрата. Доколкото периодът след 1920 г. се 

съпътства със значителни социално-икономически промени, в развитието на университета, а оттук и на катедрата, могат да се 

обособят три сравнително ясно разграничени периода: от 1920 г. до Втората световна война; от края на Втората световна 

война до 1989 г., и от 1990 г. до настоящия момент. (из встъпителен доклад) 

Предметни рубрики: икономически теории; икономически науки – научни конференции – доклади 

 Сигнатура: ЕК 

Center for the Study of Democracy. Assessing Russia's Economic Footprint in the Western Balkans : corruption and 

state capture risks, 2018. 

The Western Balkans have become one of the regions, in which Russia has increasingly sought to (re)assert its presence in the past 

decade. In attempt to improve the understanding of the impact of the interplay between existing governance gaps and the inflow of 

authoritarian capital in the region, the Center for the Study of Democracy developed an assessment of the Russian economic 

footprint in Serbia, Montenegro, Macedonia and Bosnia and Herzegovina. Although in absolute numbers Russian investment in the 

region has increased by more than EUR 3 billion, Russia's economic footprint as share of the total economy in the Western Balkans 

has shrunk or stagnated in the wake international sanctions over the annexation of Crimea. Because Russian businesses are 

concentrated in a small number of strategic sectors however – such as banking, energy, metallurgy and real estate – the four small, 

energy-dependent countries assessed in this report remain vulnerable to Russian pressure. An overreliance on Russian imports, 

coupled with an expansion of Russian capital, has made the governments of the Western Balkans particularly susceptible to 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042526.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042526.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042526(1).pdf


pressures on strategic decisions related not only to energy market diversification and liberalization, but also to Russian sanctions, 

and NATO and EU expansion. (csd.bg) 

Предметни рубрики: Западни Балкани – чужди инвестиции – анализ на риска 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Circular economy research and innovation : 

connecting economic [and] environmental gains, 2017. 

The circular economy has high economic potential; it is a driver for a modernised economy with high environmental relevance while 

contributing to the UN's sustainable development goals. The European Commission adopted an ambitious circular economy package 

covering the whole cycle: production, consumption, waste management and secondary raw materials. This policy needs to be 

underpinned by a strong research and innovation support to make sure we have the right solutions to transform its potential into 

reality and become global leaders in technological, regulatory, social and business-model innovation. To achieve a circular economy, 

we need incremental and ground-breaking innovations. Nearly EUR 1 billion from Horizon 2020's final work programme (2018-2020) 

will be invested into research, innovation and financing of projects and initiatives that will support our circular economy ambitions. 

(Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: икономически растеж – устойчиво развитие ; кръгова икономика – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042525(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042525(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042525(3).pdf


 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Joint Research Centre. Analysis of the agricultural and rural development policies of the 

Western Balkan countries, 2016. 

The EU integration process is a highly complex process that involves the design and implementation of reforms in a wide range of 

areas. Although all of the Western Balkan (WB) countries are at different stages of development, they face similar challenges in 

policy reform and harmonisation, information systems and economic development, coupled with general underdevelopment and 

limited institutional capacity, which continue to obstruct the reform processes of the Western Balkans. In this context, adopting new 

policy instruments and approximating them to the EU acquis in agriculture and rural development requires the development of 

approaches for agricultural data analysis to shed light on what impacts the adopted policies may have on the farming sector. 

(Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: аграрна политика – Западни Балкани 

  

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

нарушаване на равновесието в нея 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042531.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042531.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042531(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Environment. LIFE and soil protection, 2014. 

In response to the many challenges threatening soil sustainability, the Commission has supported the international soil conservation 

commitments of the Global Soil Partnership of the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the European 

Landscape Convention of the Council of Europe. Although soil has not been a core theme of LIFE, the programme has funded many 

soil-related projects since its launch in 1992, and there has been an increasing focus on soil protection since the publication of the 

Thematic Strategy in 2006. LIFE has co-financed actions targeting erosion, landslides, contamination, loss of soil organic matter, 

sealing, compaction, and other soil management issues. This LIFE Focus publication thus provides an opportunity to highlight and 

assess LIFE's important contribution to date, including proposals for ways in which LIFE's outputs may be better channeled and have 

an even greater impact in future. The publication includes an overview of soil policy, analysis of LIFE's contribution to its 

implementation and interviews that link soil science to policy-making to practical action. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: почви – опазване 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042519.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042519(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042518(1).pdf


Joint Research Centre, European Commission. European achievements in soil remediation and brownfield 

redevelopment : a report of the European Information and Observation Network's National Reference Centres for Soil 

(Eionet NRC Soil), 2017. 

This document and its predecessor, The Remediated sites and brownfields. Success stories in Europe, were published at the initiative 

of EIONET NRC Soil, which established in 2015 an ad-hoc working group on contaminated sites and brownfields in Europe. The 

objective was to collect cases and European achievements of remediated sites and brownfields, harmonise and facilitate exchanges 

of information on contaminated soils and soil remediation between the Eionet contributing countries. These cases aims to raise 

awareness about the huge efforts already made in this ambitious endeavour. as well as to contribute to a better understanding of 

the remediation of contaminated sites and brownfields rehabilitation while sharing best practices and new techniques in soil 

remediation and management. (EU Bookshop) 

Предметни рубрики: почви – промишлено замърсяване – рекултивация 

 Сигнатура: ЕК 

Joint Research Centre, European Commission. Remediated sites and brownfields : success stories in Europe, 2015. 

This document is published at the initiative of the Eionet National Reference Centres for Soil, which established in 2015 an ad-hoc 

working group on contaminated sites and brownfields in Europe.The objective was to collect cases and successful stories of 

remediated sites and brownfields, harmonise and facilitate exchanges of information on contaminated soils and soil remediation 

between the Eionet contributing countries. These stories have been compiled in the present report as a publication to the 

International Year of Soil 2015. It aims to contribute to a better understanding of the remediation of contaminated sites and 

brownfields rehabilitation which is essential for sustainable land use management and to share best practices and new techniques in 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042518.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042518.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042518.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042521.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042521(1).pdf


soil remediation and management of contaminated sites, meanwhile raising awareness of the enormous efforts needed to succeed. 

This document presents examples of success stories of remediation of contaminated soils in various contexts and different European 

countries. It is not meant to provide an exhaustive inventory of remediated sites in all countries. (EU Bookshop) 

Предметни рубрики: почви – замърсяване – рекултивация 

Област на знанието: Систематична зоология 

 Сигнатура: 595.3/Ч У 34/31806 

Узунова, Соня. Определител на Decapoda (Crustacea) от българския сектор на Черно море, 2016. 

Настоящата разработка представлява обобщение на наличната публикувана информация за българския черноморски сектор, 

осъвременена с лични наблюдения, оригинални снимки и рисунки. Включени са също и новите видове, вече съобщени за 

други региони на Черно море, които в бъдеще е възможно да бъдат установени и пред нашия бряг. Морфологичната част е 

разработена по Макаров (2004), Кобякова и Долгопольская (1969). Отразени са и съвременните промени в систематиката и 

таксономията на Decapoda. (из Предговор) 

Предметни рубрики: ракообразни – Черноморско крайбрежие – определители 

  

Област на знанието: Организация и управление на селскостопанското производство. Агрономство. 

Растениевъдство 



Сигнатура: ЕК 

Българско дружество за защита на птиците. Природосъобразното земеделие – разумният избор за птиците и 

хората, [2013?]. 

Запазването на земеделските земи с висока природна стойност е сред приоритетите на ЕС. За да предотврати или намали 

загубата на птици и биоразнообразие в резултат от земеделските практики, ЕС въвежда компенсаторни плащания за 

земеделските стопани, които изберат да прилагат по-нископропуктивни земеделски практики, допринасящи за опазване на 

околната среда. Това са така наречените агроекологични плащания от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР 2007-2013). Мярка 214 Агроекологични плащания осигурява плащания по дейностите за управление на пасища и 

ливади с ВПС, както и опазването на местообитания на застрашени видове птици в Орнитологично важни места. (Петър 

Янков) 

Предметни рубрики: устойчиво земеделие – птици – опазване 
 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042529.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042529.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042529(1).pdf

