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

 Сигнатура: ЕК 

Bailey, Stephen. Academic writing : a handbook for international students, 2011. 

The book consists of five parts. The first part explains and practises every stage of essay writing, from choosing the best sources, 

reading and note-making, through to referencing and proofreading. The four remaining parts, organised alphabetically, can be 

taught in conjunction with the first part or used on a remedial basis. A progress check at the end of each part allows students to 

assess their learning. All units are fully cross-referenced, and a complete set of answers to the practice exercises is included. Written 

to deal with the specific language issues faced by international students, this practical, user-friendly book is an invaluable guide to 

academic writing in English. (Routledge) 

Предметни рубрики: академично писане – ръководства 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission,  Directorate-General for Research and Innovation. Social innovation as a trigger for 

transformations : the role of research, 2018. 
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This review of research on social innovation (SI) examines its place in research and innovation projects, especially those funded by 

the EU. It also reflects on the relevance of SI and SI research in collective action, policy making and socio-political transformation in 

Europe and the world today. In particular, it makes suggestions on how SI research can contribute to strengthening the position of 

the social sciences and humanities in the contemporary and future European research and policy landscape. It thus seeks to explain 

how SI as a concept and a practice holds a great socio-political transformative potential, and warns against reducing the meaning of 

SI to mere social problem mending as a response to state and market insufficiencies. The included projects either have their main 

focus on SI, capacity building and/or networking of SI initiatives, or, alternatively, attributing a more or less important role to SI in 

projects with their primary focus on social policies, including youth empowerment, health, social entrepreneurship and the non-profit 

sector, promoting environmental sustainability, food processing and consumption, ocean development and governance, 

transportation, and nanotechnologies. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: социална политика – научни изследвания – Европейски съюз 

Област на знанието: Компютърни науки и технологии. Изчислителна техника. Обработка на данни 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Joint Research Centre. Data-driven economies in Central and Eastern Europe : challenges and 

perspectives, 2018. 

The workshop took place on 05 September as part of the annual INSPIRE Conference in 2017 (co-organised in Strasbourg and Kehl 

by France and Germany). The workshop explored the challenges and possibilities related with Data driven economy in Central and 

Eastern Europe. All the presentation of attendees are available online. The rapidly emerging spatial data infrastructures (SDI) were 

used as a use case to have a better insight into the data economy as they address a broad spectrum of topics that relate to the 
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legal, technological and organisational challenges towards the use and reuse of data. Particular emphasis was put on good practices 

that if re-used and extended, can further foster innovation and intensify growth. This JRC technical report summarises the outcomes 

of the WB/UNECE/FAO/JRC workshop. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: цифрова икономика – Централна Европа ; Източна Европа 

Област на знанието: Библиотечно дело. Библиотекознание 

 Сигнатура: ЕК 

Johnson, Peggy. Fundamentals of collection development and management, 2004. 

Writing a book on collection development and management offers two challenges – what to include and what to exclude, not unlike 

the practice of collection development and management itself. Entire books can be and have been written on the topics addressed in 

each chapter in this book.Within the limitations of a single book, my goal is to introduce the theory and practice of collection 

development and management and to present each of the responsibilities that fall within it. In addition, chapters contain a brief 

history of how these responsibilities and topics have evolved along with the major influencing factors. (Peggy Johnson) 

Предметни рубрики: Библиотечни фондове ; библиотечни колекции – управление 

Област на знанието: Компютърни науки и технологии. Изчислителна техника. Обработка на данни 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042597.pdf
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 Сигнатура: 31845 
Дигит@лен м@ркетинг, 2016. 

Характерна за днешните времена е съсредоточаването на огромен дял от всички видове дейности в интернет пространството и 

бързото развитие на технологиите. Днес голяма част от живота на човека минава в мрежата. Развитието на все по-нови и нови 

технологии и повишаването на сигурността в интернет пространството засилва обусловеността и зависимостта на днешното 

поколение (и не само) от тези технологии. Как и по какъв начин да превърнем съвременния клиент лоялен потребител чрез 

средствата на дигиталните технологии – на това е посветена тази книга. (из Увод) 

Предметни рубрики: маркетинг – интернет комуникации 

Област на знанието: Международни отношения. Световна политика. Международна политика. Външна политика 

 Сигнатура: ЕК 

Bassot, Etienne. Ten issues to watch in 2018 : in-depth analysis, 2018. 

This is the second edition of an annual EPRS publication designed to identify key issues and policy areas that are likely to feature 

prominently on the political agenda of the European Union over the coming year. Topics presented include: the implications for the 

EU of the terrorism threat, the North Korean issue, the security challenges posed by disinformation, fake news and cybercrime, the 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042589.pdf
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ongoing migration crisis and rising inequalities. Other important policy areas covered are youth empowerment, the EU budget, the 

future of the euro area, the European elections in 2019 and, last but not least, Brexit. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: международна политика – Европейски съюз 

Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

 Сигнатура: 31838 

Аграрен маркетинг, 2013. 

В учебника в теоретичен план са представени основни теми, които представляват обект на интерес от страна на мениджърите 

в аграрната сфера. Разгледани са обхватът и структурата на аграрния маркетинг; основните компоненти на маркетинговата 

среда; видовете аграрни пазари и техните особености; спецификите при управлението на продуктовия и комуникационния 

микс, ценообразуването и дистрибуцията на аграрни продукти; базови постановки относно маркетинговата информационна 

система, маркетинговите проучвания и сегментирането в аграрната сфера. Отделено е внимание на особеностите при 

планиране, организация и осъществяване на маркетинговата дейност на основни аграрни продукти. (из Увод) 

Предметни рубрики: аграрен маркетинг – учебници 



 Сигнатура: 31836 

Атанасов, Бойко Иванов и др. Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на предприятието, 2010. 

В условията на постоянно разширяване и усложняване на производствено-стопанските дейности на предприятието ефективни 

решения могат да се вземат и на базата на резултатите от използването на съвременни икономико-математически модели и 

методи. Независимо от някои успехи, постигнати в икономико-математическото моделиране, проблемът за построяването на 

адекватни модели и съответстващите им методи за търсене на практически реализуеми планове продължава да става един от 

най-актуалните в теорията и практиката при фирмената организация на производствено-стопанската дейност на 

предприятието. Целта на това изследване е да предложи адекватни икономико-математически модели и съответстващи на тях 

методи за постигане на ефективно съчетаване на различни производствени фактори, за определяне на оптимален мащаб на 

производството, минимизация на производствените разходи и максимална рентабилност на предприятието в условията на 

несигурност и неопределеност. (авторите) 

Предметни рубрики: икономическа ефективност – математически модели ; математическа икономика 

  



 Сигнатура: ЕК 

Икономически университет, Катедра Аграрна икономика. Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо 

развитие : сборник доклади : юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Варна, 2015, 

2015. 

Избраните тематични области на конференцията предполагат активен обмен на идеи, оживени и ползотворни дискусии. В 

подкрепа на посоченото, в настоящия сборник са представени доклади на научни работници и експерти от Икономически 

университет – Варна, УНСС – София, Стопанска академия Д. Ценов – Свищов, Аграрен университет – Пловдив, Тракийски 

университет – Ст. Загора, Русенски университет А. Кънчев – Русе, Института по икономически изследвания при БАН и др. 

образователни и научни институции. Участието си в събитието са потвърдили редица партньори на катедра Аграрна 

икономика от бизнеса, администрацията и неправителствени организации. Специално участие в Пленарната секция на 

конференцията е оказано от екипа на Националната служба за съвети в земеделието – Варна в лицето на г-н Юри Зарев и г-

жа Галина Янакева. Динамичната пазарна среда поставя висшите училища пред предизвикателството да подготвят 

специалисти, които успешно да се реализират на пазара на труда. Организаторите и участниците в конференцията се 

надяват, че дискусиите по представените в сборника доклади ще способстват за адаптиране на успешни бизнес практики в 

обучението в областта на аграрния бизнес и екоикономиката и ще доближат учебното съдържание на специалностите, по 

които се подготвят специалисти в катедра Аграрна икономика при Икономически университет – Варна към потребностите на 

бизнеса и публичната администрация. (из Предговор) 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042596.pdf
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 Сигнатура: 31834 

Кехайова-Стойчева, Мария Петрова. Потребителско поведение : втора част, 2009. 

Познаването на поведението на потребителите е ключов фактор за разработване на ефективно маркетингово поведение на 

фирмите и организациите. Само въз основа на знанието за мислите, чувствата и действията на фирмените клиенти може да се 

осъществи действителното прилагане на маркетинговите концепции. В настоящия учебник се коментира основния набор от 

концепции, които са необходими на един маркетингов специалист, за да се научи да разбира потребителите. Към настоящия 

момент са разработени шест основни теми, които се отнасят до поведението на крайните клиенти. (авторът) 

Предметни рубрики: потребители – поведение – учебници 

Предметни рубрики: агробизнес – научни конференции 

 Сигнатура: 31817 

Марков, Неделин Костадинов. Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление, 2017. 

При оценката и анализа на общинския дълг важно място заема търсенето на единна форма за определяне на финансовото 

състояние на местното самоуправление. Една такава форма е оценката на кредитния рейтинг. Като традиция това е една от 



най-старите форми за унифицирана оценка на финансовото състояние на корпоративни и публични структури. У нас обаче, 

този метод все още не е широко застъпен и се използва най-вече от големите общини. Поради това Министерството на 

финансите разработи единна оценъчна система, която покрива част от мониторинговите критерии на националното 

законодателство. Неизменна част от изследването е търсенето и представянето на някои авторови виждания за възможни 

промени и реформи в областта на местното самоуправление. (из Предговор) 

Предметни рубрики: публични финанси – местно самоуправление ; общини – дълг 

 Сигнатура: 31482 

Матеев, Георги Иванов. Съвременна пазарна икономика, 2015. 

Анализите, оценките и изводите, направени в това изследване, се основават на опита и практиката на страните с развита 

пазарна икономика, които имат и най-богат опит в областта на регулирането на съвременните пазарни икономически 

отношения. Именно в тези страни в най-чист вид са се открили както положителните страни, така и недостатъците на 

автоматизма на пазарното регулиране. Това дава основание да се очаква, че ако не веднага, то в близкото бъдеще всички 

останали страни с пазарна икономика ще минат по същия път на развитие и ще се сблъскат със същите проблеми, пред които 

са изправени днес водещите страни с развита пазарна икономика. Националните специфики и особеностите на икономиките в 

различните страни едва ли скоро ще бъдат изживени, но в общото и основното съвременният тип пазарна икономика ще 

придобива все повече универсални черти и функционални характеристики. В този смисъл изводите и оценките от това 

изследване ще имат по-широко и универсално значение, независимо че са изведени въз основата на една сравнително по-

ограничена по обхват социално-икономическа практика – тази на страните с развита пазарна икономика. (издателят) 

Предметни рубрики: пазарно стопанство ; пазари 



 Сигнатура: 31835 

Николаев, Росен Николаев. Оптимизиране планирането на производствено-транспортни дейности на 

предприятието с относителни критерии, 2016. 

Съвременните условия на силно динамична, нестабилна и високо конкурентна среда поставя всички активни участници на 

пазара пред предизвикателството непрекъснато ипоследователно да търсят възможности за осигуряване на необходимата 

икономическа ефективност, в резултат на което да отстояват конкурентните си предимства. Утвърждаването и разрастването 

на пазарните позиции на всеки стопански субект се определя от редица фактори, един от които безспорно може да се сведе 

до осъществяването на оптимално планиране на производствено-транспортните дейности на предприятието. Възприемането 

на предприятието като система, а не като съвкупност от отделни елементи се свързва с постигане на по-добри управленски 

резултати в различни ключови направления. Това обстоятелство предопределя използването на научния апарат на системния 

анализ и един от най-ефективните му методи – икономико-математическото моделиране на икономически системи. В 

монографичния труд се изследват възможностите за оптимално планиране на производствено-транспортните дейности на 

предприятието с относителни критерии, чрез позоваване на методите на дробно-линейното (хиперболичното) оптимиране. 

Едно от най-силните предимства на дробно-линейното оптимиране се състои в съществуващата възможност за извършване на 

оптимизация по два критерия, което в по-голяма степен отчита специфичните особености на конкретната ситуация. (доц. д-р 

Росен Николаев) 

Предметни рубрики: икономическа ефективност – планиране – математически модели ; математическа икономика 



 Сигнатура: II 3628 

Соломон, Майкъл Р. Потребителското поведение : да купуваш, да имаш, да бъдеш, 2011. 

Стратегическият фокус е страхотен, но тази книга не приема, че всичко, което специалистите по маркетинг правят, е в 

интерес на потребителите или тяхната среда. По същия начин като потребители ние правим много неща, които също не са 

положителни. Хората страдат от пристрастяване, завист за статуса, етноцентризъм, расизъм, сексизъм и много други -изми. За 

съжаление има моменти, когато маркетинговите дейности – преднамерено или не – насърчават или експлоатират тези 

човешки недостатъци. Тази книга се занимава с целостта на потребителското поведение без разкрасяване. (авторът) 

 Сигнатура: 31833 

Станимиров, Евгени Петров. Потребителско поведение : Ч. 1. Поведение на организациите купувачи, 2007. 

Възприемането и успешното приложение на маркетинговата концепция в бизнеса изискват от мениджърите да познават 

основните теоретични постановки, свързани с поведението на организациите при покупка. Разработването и практическото 

внедряване на адекватни стратегии и тактики във връзка с осъществяването на покупки от страна на организациите са 

невъзможни без отчитане на факторите и етапите в процеса на покупка на организационните пазари. Познанията относно 



моделите на поведение на организациите купувачи дават възможност за по-прецизен анализ и прогнозиране на реакциите на 

мениджърите на организационните пазари, позволяват да се оптимизират множество процеси в организацията, което довежда 

до намаляване на ватрешнофирмените конфликти и разходите, свързани с покупката. (из Предговор) 

Предметни рубрики: потребители – поведение – учебници ; организационно поведение 

Предметни рубрики: потребители – поведение 

 Сигнатура: 31837 

Станимирова, Мария Радославова и др. Аграрен маркетинг : ръководство, 2008. 

Интензивното развитие на пазарите на аграрни продукти предполага мениджърите да имат маркетингова ориентация, да 

познават маркетинговия инструментариум и да го прилагат в своята дейност. Необходимостта от възприемането на 

маркетинговата концепция произтича от някои особености при производството и дистрибуцията на аграрни продукти. Тези 

особености на аграрните продукти обуславят необходимостта от систематизиране на основните маркетингови постановки в 

теоретичен план и тяхното обвързване с практиката посредством конкретни задания, казуси, текстове и дискусии. (из Увод) 

Предметни рубрики: аграрен маркетинг – ръководства 



 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Trade. The economic impact of the Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) : an analysis, 2018. 

The European Commission has negotiated the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with a view to establishing a 

state of the art and privileged economic relationship with Canada. Canada is a strategic partner of the European Union with whom 

we share a history based on common values and interests, and with whom we also wish to define a positive forward-looking 

relationship for the future. To this end, the EU and Canada have reached an ambitious agreement, which will open up new 

opportunities for trade and investment for economic actors on both sides of the Atlantic. Both sides have also underlined through this 

agreement the importance of economic activity taking place within a framework of clear and transparent regulation defined by public 

authorities, and that they consider the right to regulate in the public interest within their territories as a basic underlying principle of 

the Agreement. (publications.europa.eu) 

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

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042595.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042595.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042595(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042592(1).pdf


European Investment Bank. EIB Investment Report 2017/2018 : from recovery to sustainable growth, 2018. 

The EIB Investment Report is the bank's flagship research report, aiming to deepen our understanding of investment and investment 

financing in the EU. It presents and analyses the new 2017 release of the EIB Investment Survey (EIBIS) of businesses in the EU, 

which this year also includes a Europe-wide survey of municipal authorities. Following a theme of From recovery to sustainable 

growth, it describes how the investment recovery in Europe continues to strengthen and become more broad-based, across 

countries, sectors and asset classes. Business investment is being driven by the improving outlook and efforts to keep pace with 

competitors, but there is still need to improve business environment. This investment recovery is generally supported by good 

financing conditions for firms, but deleveraging remains a drag. EU firms continue to be net savers overall, suggesting that many 

firms are unwilling to invest despite a liquid financial position. Nonetheless, with the improving economy there also emerge structural 

investment needs in innovation, skills, infrastructure and sustainability. The EU continues to fall behind global peers in terms of R&D 

spending, while other types of intangibles – software, training, organisational capital, etc. – prove to be just as important. Business 

environment has to improve further. Persistent financial fragmentation across the EU could slow convergence and reduce capacity to 

absorb shocks. This report indicates that there is a window of opportunity to address structural investment needs through both 

public and private investment, with targeted policy intervention to ease specific constraints. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: устойчив растеж – инвестиции ; инвестиционна политика – Европейски съюз 

 Сигнатура: 31821 

Lee, Keun. Economic Catch-up and Technological Leapfrogging : the path to development and macroeconomic stability 

in Korea, 2016. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042592.pdf


This book elaborates upon the dynamic changes to Korean firms and the economy from the perspective of catch-up theory. The 

central premise of the book is that a latecomer's sustained catch-up is not possible by simply following the path of the forerunners 

but by creating a new path or leapfrogging. In this sense, the idea of catch-up distinguishes itself from traditional views that focus 

on the role of the market or the state in development. The author provides a comprehensive account of the micro and macro level 

changes, deals with both firm- and country-level capabilities, and explores the issue of macroeconomic stability to overcome 

financial crisis. The book demonstrates that at the firm level the focus is on innovation capabilities, diversification, 

internationalization and job creation. It goes on to examine the rise and upgrading of big businesses, such as Samsung, as well as 

the global success of SMEs. (Edward Elgar Publishing) 

Предметни рубрики: Корея – макроикономика 

Област на знанието: Образование 

 Сигнатура: 31825 

Internationalizing higher education in Korea : challenges and opportunities in comparative perspective, 2016. 

Student mobility to and among higher education systems in Asia has reached unprecedented levels. In particular, inbound and 

outbound student mobility creates twin challenges-growing diversity in host countries and brain drain and circulation for sending 

countries-that have significant implications for growing intra-regional mobility, competition, and cooperation within Northeast Asia. 

This book examines these and other related, timely issues for the case of South Korea, a major player in the internationalization of 

higher education in Asia, and draws on the experiences of other key players in the region and beyond-Japan, China, Singapore, and 

the United States-to engage in a comparative discussion of Korea's successes, failures, and ongoing challenges. By doing so, 

Internationalizing Higher Education in Korea offers critical perspectives on the internationalization of Korean higher education as well 



as innovative, policy-relevant solutions for Asian countries undergoing similar challenges. It will be a valuable addition to the growing 

literature on comparative and international education in Asia and can aid university administrators and policymakers striving to 

internationalize their higher education systems to meet new challenges. (издателят) 

Предметни рубрики: образование, висше – Корея – студентска мобилност ; международно образование 

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

нарушаване на равновесието в нея 

 Сигнатура: ЕК 

Българско дружество за защита на птиците. Помощ за египетския лешояд : кратък отчет на проекта = The Return 

of the Neophron, 2016. 

Египетският лешояд (Neophron percnopterus) е най-малкият от четирите вида европейски лешояди, с размах на крилете 170 см 

и дължина на тялото 60 – 70 см. Поради бързия спад на популациите в по-голямата част на ареала, той е включен в Червения 

списък на IUCN в категория Застрашен; строго защитен е от Бернската и Бонската международни конвенции, както и от 

Конвенцията по международна търговия със защитени видове от дивата флора и фауна (CITES). Световната популация на 

вида се оценява на 21 000 – 67 000 индивида. Верен спътник на човека и редовен патрул по сметищата от дълбока древност, 

египетският лешояд е дълбоко свързан с културата на местните хора. Той е главен герой в предания и легенди, и е 

възприеман като свещена птица и предвестник на пролетта. За съжаление, египетският лешояд е най-бързо изчезващата 

хищна птица в Европа. Само за последните 30 години популацията му на Балканите е намаляла с над 80 процента. В момента 

България приютява не повече от 30 двойки, а в Гърция са останали по-малко от 10. Ако се запази същата тенденция, до 25 

години египетският лешояд може да изчезне напълно от Балканския полуостров. (БДЗП) 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042599(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042599(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042599(2).pdf


Предметни рубрики: египетски лешояд – опазване – България ; Гърция 

 Сигнатура: ЕК 

Caldeira, Carla и др. Food waste accounting : methodologies, challenges and opportunities : study, 2018. 

Food waste (FW) reduction is a priority both at global and European level. In the context of the Sustainable Development Goals 

defined by the United Nations, there is a specific target (12.3) referring to food waste, and asking – By 2030, to halve per capita 

global FW at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest 

losses. The European Commission has committed to achieve this goal and defined FW as a priority within the Circular Economy 

Action Plan. Moreover, in order to achieve the circular economy objectives, to support the achievement of the SDG 12.3 target and 

maximise the contribution of all actors, the Commission established the EU Platform on Food Losses and Food Waste. This platform 

aims at supporting a wide array of actors in defining measures needed to prevent food waste, sharing best practice, and evaluating 

progress made over time. A crucial aspect to achieve FW reduction targets is to have a robust account of FW generated along the 

food supply chain. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: хранителни отпадъци – управление на отпадъци – кръгова икономика 

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

Растениевъдство 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042593.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042593(1).pdf


 Сигнатура: I 2113 

Дончева, Анка. Бял Равнец. Бесмъртниче, 2017. 

Благодарение на разнообразните екологични условия, в нашата страна по естествен начин е създадено богато разнообразие 

от лечебни видове. В народната медицина се прилагат около 700 вида с високо съдържание на биологично активни вещества. 

Търсенето на част от тези билки на световния пазар е голямо. България се нарежда на едни от първите места като износител 

на билки както в Европа, така и в света. Най-търсените сега на световния пазар два ценни модерни вида са белият равнец и 

безсмъртничето. За преодоляване на ресурсния дефицит у нас, наред с прибирането на дрога от естествени находища на тези 

растения, се организира и култивирането им по предварително изготвенитехнологии. (из Въведение) 

Предметни рубрики: лечебни растения – бял равнец – култивиране ; безсмърниче 

 Сигнатура: I 2112 

Дончева, Анка. Маточина, 2016. 

Благодарение на високото съдържание на етерични масла в листата, през последните години стопанското значение на 

маточината нараства. Площите, на които се отглежда като суровина за обработващата промишленост, непрекъснато 



нарастват. За повишаване интереса на производителите не само към маточина, а и към други ценни култури, у нас действа 

нова оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. Стопани на малки и средни предприятия, които 

представят свои разработени програми, могат да се включят и да използват възможността да получат средства от европейски 

фондове. (А. Дончева) 

Предметни рубрики: ароматни растения – маточина – култивиране 

 Сигнатура: 31841 

Костадинов, Костадин и др. Биологично зеленчукопроизводство : технология и планиране : домати, краставици, 

дини, главесто зеле, 2016. 

За разлика от конвенционалните средства, методите за биологично производство на зеленчуци не са достатъчно известни и 

практикувани у нас. Липсва информация относно различните програми за торене по култури или производствени 

направления, включващи биологични торове, подобрители на почваат и минерални продукти, които имат естествен произход 

и са получени чрез физически процеси. Често стои въпросът кои от тях са подходящи за съответната култура или 

производствено направление и трябва да се използват с предимство при разработването на научно-обосновани програми за 

хранене на отглежданите зеленчукови култури. Не е изяснен и въпросът за съвместното използване на биологичните торове 

за почвено торене и листно подхранване. Главна цел на настоящата книга е да се отговори на нарастващите нужди на 

зеленчукопроизводителите от нови научно издържани технологични решения за биологичното отглеждане на някои от 

основните зеленчукови култури, които могат да се използват за оптимизиране на производството. (из Въведение) 

Предметни рубрики: биоземеделие – биологично зеленчукопроизводство 



 Сигнатура: 31840 

Николов, Ангел. Фитофармация : химични и съвременни методи за защита на растенията от вредители : учебник 

за студентите от Аграрен университет Пловдив, 2017. 

Книгата съдържа актуална информация за класификацията на пестицидите, за начина им на проникване в растенията и във 

вредителите, и за техния биохимизъм на действие. Пестицидите са разгледани по активните им вещества, като същевременно 

са посочени и търговските наименования на повечето от разрешените за продажба и употреба у нас продукти за растителна 

защита, което прави учебникът ценно практическо помагало. (издателят) 

Предметни рубрики: фитофармация – учебници 

 Сигнатура: 632/Ч С 576/31839 

Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните 

торове, подобрители на почвата и хранителни среди, 2018. 

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

земеделските производители, търговците на продукти за растителна защита, торове и семена, като и 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. В този справочник се предлагат и практически съвети за приготвяне на работен разтвор. (издателят) 

Предметни рубрики: растителна защита – справочници ; нормативни документи 

 Сигнатура: ЕК 

Water Ecosystem Services : a global perspective, 2015. 

This comprehensive volume describes how ecosystem services-based approaches can assist in addressing major global and regional 

water challenges, such as climate change, biodiversity loss, and water security in the developing world, by integrating scientific 

knowledge from different disciplines, such as hydrological modelling, environmental economics, psychology and international law. 

Empirical assessments at the national, catchment and regional levels are used to critically appraise this systemic approach, and the 

merits and potential limitations are presented. The practicalities of this approach with regard to water resources management, 

nature conservation, and sustainable business practices are discussed, and the role of society in underpinning the concept of 

ecosystem services is explored. Presenting new insights and perspectives on how to shape future strategies, this contributory 

volume is a valuable reference for researchers, academics, students and policy makers, in environmental studies, hydrology, water 

resource management, ecology, environmental law, policy and economics, and conservation biology. (издателят) 

Предметни рубрики: селскостопанска хидрология – водопотребление ; екохидрология 

Област на знанието: Лов. Риболов. Рибно стопанство 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042639.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042639(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в гр. 

Бургас. Наръчник на риболовеца, 2015. 

Наръчникът на риболовеца е насочен към повишаване информираността по отношение видовете, обект на ползване както на 

пряко заетите в сектор Рибарство, така и към всички групи заинтересовани страни, които имат отношение към риболова, 

включително и към местните общности. Наръчникът ще предостави по разбираем, лесен и практичен начин ключова 

информация както за пряко заетите в сектора, така и за практикуващите любителски и спортен риболов и по този начин ще 

намали предпоставките за нарушения на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), поради липсата на достъпна 

информация – така наречените нарушения поради незнание. По данни на Организацията за прехрана и земеделие (FAO) на 

Обединените нации се предполага, че около 10 процента от населението в индустриализираните нации практикува риболов в 

свободното си време и вероятният брой на любителския риболов в световен мащаб е над 140 милиона души. (из Увод) 

Предметни рубрики: риболов, сладководен – ръководства 

 Сигнатура: 31818 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042600.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042600.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042600(1).pdf


Генов, Петър. Вълкът : произход, легенди, вярвания, биология, 2015. 

Вълкът трябва да не бъде забравен от природата. Той е не само красота, но и еволюционно творчество на природата, каквото 

сме и ние хората. И затова трябва да го запазим и за утрешните дни, а не да го оставим да агонизира като залязваща 

неспасяема скелетна популация. Вълкът трябва да живее от рентата на онова, което ни е оставил през своето съществуване 

като вид – усъвършенствания от него дивеч, който ползваме ежегодно и кучето, което е пратил при нас. Това е достатъчно за 

нашата признателност към него. (Н. Боев, из Увод) 

Предметни рубрики: животни, хищници – вълк 

 Сигнатура: ЕК 

Малка ферма за аквакултура : как да започнем дейност в сектор дребномащабен риболов : практически 

наръчник, 2017. 

Изданието разглежда настоящото състояние на аквакултури в България и Румъния, видовете риба и други водни организми, 

които са подходящи за отглеждане в зоната на Черно море, видовете технологии за аквакултура в малки ферми. Представена 

е практически ориентирана информация в полза на предприемачите, свързана с: факторите, които трябва да бъдат 

предвидени и отчетени при изграждането на малка ферма за аквакултура; фактите, с които трябва да сме запознати; 

изискванията към фермите. В заключение е разгледана перспективата в развитието на този вид производство. (из Въведение) 

Предметни рубрики: рибарство ; аквакултури – ферми, малки  

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042602.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042602.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042602(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Син растеж и интегрирана морска политика : практически наръчник, 2017. 

Синята икономика и Синият растеж са темите, свързани с бъдещето на морския сектор. Те определят устойчивото 

икономическо развитие на океаните и моретата и са се превърнали в двигателя на политиката, особено в Европейския съюз. 

Установено е, че международната координация е определяща за укрепване на режимите и практиките на отговорно 

управление. Това е новата концепция, която може да съчетае икономическия растеж и осигуряването на прехрана с 

възстановяване на еко-системите. Затова инициативата Син растеж на Организацията по прехрана и земеделие на 

Обединените нации (FAO) цели да направи общностите, населяващи крайбрежието, устойчиви на присъщите трудности и 

предизвикателства, съпътсващи живота в тези зони. От тях се очаква да възстановят продуктивния потенциал на риболовните 

стопанства и аквакултурата за осигуряване на прехраната на увеличаващото се население, преодоляване на бедността и 

устойчивото управление на живите водни ресурси. (Европейска асоциация на рибарите в Черно море) 

Предметни рубрики: рибарство – Черноморско крайбрежие – син растеж 

Област на знанието: Управление на предприятията, организация на производството, търговията, транспорта и 

съобщенията. Връзки с обществеността 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042603.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042603(1).pdf


 Сигнатура: 31843 

Гроув, Андрю С. Високоефективният мениджмънт : [историята на Intel], 2017. 

Основното умение за създаване и поддържане на нов бизнес – изкуството на предприемача – може да бъде обобщено с една 

дума: управление. Във Високоефективният мениджмънт Андрю С. Гроув, бивш изпълнителен директор и председател на 

Съвета на директорите (и служител номер три) на Интел, споделя своята гледна точка за изграждането и управляването на 

компания. Родена от личния опит на Гроув в една от водещите технологични компании на Америка, тази легендарна книга за 

управленето е стожер от Силициевата долина, еднакво подходящ за завеждащи продажбите, счетоводители, консултанти и 

учители, както и за изпълнителни директори и основатели на нови фирми. Гроув предлага техники за създаване на успешни 

екипи и демонстрира методи за мотивиране, водещи до върхови постижения. Високоефективният мениджмънт е практически 

наръчник за справяне с бизнес сценарии от реалния живот и мощен манифест за ръководители, способен да революционизира 

подхода ни към работата. (издателят) 

Предметни рубрики: мениджмънт – ръководства 

 Сигнатура: 31844 



Тодоров, Красимир. Теория на стратегическото управление : с практически примери от международна 

автомобилна корпорация, 2017. 

Убедителен и добре структуриран преглед на най-важната класическа литература по стратегическо управление, с ясен фокус 

към практическото й приложение, основан на авторовия собствен бизнес опит. Всяка глава е придружена от много полезни 

въпроси, насочени към същността на учебното съдържане, кактои от приложени части на едно комплексно и последователно 

изследване на практически примери. (Dr. Bernhard Scherzinger, MBA) 

Предметни рубрики: управление – стратегическо планиране – учебници ; мениджмънт 

 Сигнатура: ЕК 

Asian Development Bank. Addressing climate change risks, disasters, and adaptation in the People's Republic of China, 

2015. 

The Asian Development Bank (ADB) recognizes the signifi cant challenges faced by member countries to mitigate the causes of 

global warming and to adapt to the already unavoidable impacts of climate change. In response to this, ADB is increasing its support 

and emphasis on country-led climate change adaptation programs through building climate resilience and strengthening related 

policies, governance, and capacities. Addressing Climate Change Risks, Disasters and Adaptation in the People's Republic of China 

aims to provide guidance for policy makers on how they can adapt to and address climate-related risks in the water, agriculture and 

natural resource sectors. The report provides an overview of climate changerelated risks in the PeopleТs Republic of China (PRC) and 

presents approaches to reduce those climate risks and overcome barriers to incorporating adaptation measures. (Ayumi Konishi) 

Предметни рубрики: наводнения – управление на риска – Китай 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042641.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042641.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042641(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Simonovic, Slobodan P. Floods in a changing climate^brisk management, 2012. 

Flood risk management is presented in this book as a framework for identifying, assessing and prioritizing climate-related risks and 

developing appropriate adaptation responses. Rigorous assessment is employed to determine the available probabilistic and fuzzy 

set-based analytic tools, when each is appropriate and how to apply them to practical problems. Academic researchers in the fields 

of hydrology, climate change, environmental science and policy and risk assessment, and professionals and policy-makers working in 

hazard mitigation, water resources engineering and environmental economics, will find this an invaluable resource. This volume is 

the fourth in a collection of four books on flood disaster management theory and practice within the context of anthropogenic climate 

change. (издателят) 

Предметни рубрики: промени на климата – наводнения – управление на риска 

 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042640.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042640(1).pdf

