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

 Сигнатура: ЕК 

Educational Sciences Research in the Globalizing World, 2018. 

This book contains important future tasks of the particular fields and supplies extensive bibliographies at the end of each chapter, as well 

as tables and figures that illustrate the research findings. All these make this book highly useful and a must read for students, researchers 

and professionals in educational sciences. (The Editors) 

Предметни рубрики: педагогическа психология – научни изследвания 

  

Област на знанието: Динамика на икономиката. Икономическо движение 

 Сигнатура: ЕК 

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries. Factors affecting cross-border investments in EU aquaculture, 2019. 

Even though the research in this report only covers a limited portion of the aquaculture industry in the EU, a factor jointly mentioned as a 

barrier to cross MS investments and investments in general is the bureaucracy and time for the application process related to licencing. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042886.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042876(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042886(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042876(3).pdf


The seabass and seabream farming industry in the Mediterranean, which has experienced some boom and bust cycles, highlights 

increased effort on marketing as leitmotiv for investments and growth. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: рибарство – инвестиции – Европейски съюз 

  

Област на знанието: Труд. Заетост. Икономика на труда. Организация на труда 

 Сигнатура: ЕК 

Being a Librarian : professional development, [2007?]. 

From e-Learning to developing and implementing Personal Learning Plans, this FreeBook provides an overview of expert methods and 

advice for professionals looking to develop their careers in Librarianship. This resource contains case studies from institutions in the 

United Kingdom and America, as well as practical guidance on how professional development strategies can be implemented in any 

library. (Routledge) 

Предметни рубрики: библиотечно дело – кариерно развитие 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042868.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042868(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042889(1).pdf


Vantomme, Katharina. Labour rationing of different farm types in Kazakhstan: a shadow price analysis, 2017. 

This dissertation focused on investigating labour rationing in the rural areas of Kazakhstan using two cross-sectional farm level data sets 

from 2003 and 2011 with data collected in the two oblasts, Akmola and Almaty. Besides, the production model under factor constraint 

was applied. From this model the shadow price analysis was derived with help of the Lagrangian method. Three Heckman models, for 

2003, 2011 as well as for 2003 and 2011 together were estimated as well as the respective shadow prices of the different farm types. The 

latter were then compared with the real wages. (Introduction) 

Предметни рубрики: селско стопанство – работна заплата – Казахстан 

  

Област на знанието: Общи въпроси на търговията. Пазар 

 Сигнатура: ЕК 

Гребеничарски, Стилиян. Производството на лавандула в България : анализ на пазара и перспективите, 2016. 

Европа е основен пазар за масла от лавандула и лавандин. От 2015 г. лидер в стойността на експорта на обезтерпенено масло в 

ЕС е България –  с 10 млн. евро. Заедно с Франция те формират 2/3 от експорта на ЕС. Страните от Общността са и водещ 

вносител – основно Франция и Германия. Ключови пазари са също САЩ и Швейцария. По-малки количества се изнасят за страни 

от Югоизточна Азия, Латинска Америка, Австралия и Канада. (из Резюме) 

Предметни рубрики: лавандула – България – пазари 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042889.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042885.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042885(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

ИнтелиАгро. Свиневъдството в България : анализ на пазара и перспективите, 2017. 

Настоящият анализ представлява преглед на различни аспекти от бизнеса – тенденциите в производството, потреблението, 

технологичното равнище, средствата за производство, структурата на веригата на доставките, регулациите и публичната 

политика, както и информация за ключовите пазарни играчи. Периодът на наблюдение (2007-2017 г.) е изключително 

динамичен за българското свиневъдство, имайки предвид както ожесточената конкуренция, така и подобрения достъп до 

технологии и финансиране след присъединяването към общия пазар на ЕС. (из Резюме) 

Предметни рубрики: свиневъдство – България – пазари 

 Сигнатура: ЕК 

Baisakova, Nurzat. Trade policy impacts on net wheat importers in the CIS: three essays, 2017. 

The main aim of these studies was to investigate if and how the food inflation affected the consumers in the developing part of the globe. 

An increase in food prices can affect consumers such that during inflation they have to spend more money for the same basket of products 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042883.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042890.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042883(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042890(2).pdf


than when prices are stable, holding real income constant. Naturally, if income is derived from sales of agricultural commodities, real 

income may increase keeping expenditures constant. (Introduction) 

Предметни рубрики: пшеница – търговия – цени 

 Сигнатура: ЕК 

Grau, Aaron. Market power in the German dairy supply chain, 2018. 

Fueled by complaints of dairy farmers and dairies on non-competitive behavior of downstream supply chain agents, the German anti-trust 

agency conducted a sector analysis between 2008 and 2012. In its final report the anti-trust agency acknowledged the threat of ligopsony 

power at both markets, raw milk and dairy output market, but could not find any evidence. Thus, the main premise of the presented work 

is to empirically investigate the German dairy supply chain for the existence of oligopsony power at the raw milk and dairy product 

market. (Introduction) 

Предметни рубрики: мляко ; млечни продукти – пазари – Германия  

  

Област на знанието: Осигуряване на духовни и материални жизнени потребности 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042888.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042888(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Kuhn, Lena. The brink of poverty : efficiency and effectiveness of targeted social assistance for poverty reduction in rural China, 

2018. 

The dissertation focuses on an empirical analysis of the effect of benefit allocation, varying targeting methods, poverty lines and program 

coverage on poverty reduction of the rural dibao scheme. After the first introductory chapter, the second chapter sets the stage by 

introducing the social assistances system in question and providing specific background information that is necessary for the later, 

comprehensive evaluation. In Chapter 3, the major targeting mechanisms are analyzed from a theoretical point of view and contrasted 

with socioeconomic conditions and policy environment found in the Chinese countryside. (summary) 

Предметни рубрики: бедност – селски райони – Китай ; социални плащания 

  

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

нарушаване на равновесието в нея 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042887.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042887.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042887(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042871(1).pdf


Българско дружество за защита на птиците. Помагало за определяне и опазване на птиците в горите, 2018. 

Добрите лесовъди знаят как функционират горските екосистеми, познават всички дадености и особености на горите и полагат 

грижа за тях, като прилагат традиционни лесовъдски практики и се стремят към новаторски решения. Затова настоящoто 

помагало е предназначено за всички онези практици, които търсят нови знания за гората и нейните закони. Помагалото 

съдържа както информация за най-важните видове птици, които се срещат в българските гори, така и такава за биологията и 

екологията на различните видове и основни препоръки за опазването им. (от екипа на проекта) 

Предметни рубрики: птици – България – определители 

 Сигнатура: ЕК 

Христов, Йордан и др. Състояние на широко разпространените птици в България : 2005-2013, 2013. 

Основна цел на МОВП е да се установят тенденциите в състоянието на широкоразпространените видове птици, които да 

послужат като индикатор за промените в биологичното разнообразие, както и за оформянето на оценка на устойчивостта на 

политиките и земеделските практики в България. Настоящата оценка покрива резултатите за деветгодишен период – от 2005 

до 2013 г. Докладът включва описание на ползваната методика, покритието на местообитанията и тенденциите на видовете. 

(авторите) 

Предметни рубрики: птици – България ; агроекология 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042871.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042865.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042865(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Христов, Йордан. Широко разпространени птици в България : 2016, 2015. 

Настоящата оценка покрива резултатите от единадесетгодишен период – от 2005 до 2015 г. Докладът включва описание на 

ползваната методика и тенденциите на видовете. (БДЗП) 

Предметни рубрики: птици – България ; агроекология 

 Сигнатура: ЕК 

Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation, 2019. 

Directive EU 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources fixes a minimum requirement for greenhouse gas 

(GHG) savings for biofuels and bioliquids for the period from 2021 to 2030, and sets the rules for calculating the greenhouse impact of 

biofuels, bioliquids and their fossil fuels comparators. To help economic operators to declare the GHG emission savings of their products, 

default and typical values for a number of specific pathways are listed in the annexes of the RED-recast (Annex V). The EC Joint Research 

Centre (JRC) is in charge of defining input values to be used for the calculation of default GHG emissions for biofuels, bioliquids, solid and 

gaseous biomass pathways. An update of the GHG emissions in Annex V has been carried out for the new Directive for the post-2020 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042867.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042878.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042867(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042878(1).pdf


framework. This report describes the assumptions made by the JRC when compiling the new updated data set used to calculate default 

and typical GHG emissions for the different biofuels pathways as proposed in the new directive. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: биогорива – парникови газове – Европейски съюз ; твърди горива – парникови газове – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

Directorate-General for Environment. Attitudes of Europeans towards biodiversity : report, May 2019. 

This survey was designed to explore European citizens' awareness of and views on biodiversity and nature. It follows a previous survey 

on the same issues which was conducted in May-June 2015 and published in October 2015 (Special EB 436), and this report includes trend 

comparisons with the 2015 survey. This survey was designed to explore: Awareness of the term biodiversity; Perceptions of the biggest 

threats to biodiversity; Perceptions of the reasons for stopping the loss of biodiversity; What the EU should do to prevent the loss of 

biodiversity; Awareness about the Natura 2000 network, the perceived importance of nature protection areas, and attitudes to 

developments that may damage these areas. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: биоразнообразие – опазване – Европейски съюз 

  

Област на знанието: Химия. Кристалография. Минералогия 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042877.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042877(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Chemistry Today for Tomorrow : International scientific conference, Sofia, Bulgaria, 1 Feb. 2019 : book of abstracts, 2019. 

Chemistry Today for Tomorrow is a final conference in the framework of the project BG05M2OP001-2.009-0028 funded by operational 

program Science and Education for Smart Growth. 

Предметни рубрики: химия – научни конференции 

  

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: 619:614.31(075.8)/Ч В 532/31919 

Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход : ръководство за практически 

занятия, 2019. 

Ръководството е предназначено за студентите по ветеринарна медицина и е съобразено с учебната програма на дисциплините 

Хигиена и технология на месо и месни продукти, Хигиена и технология на мляко и млечни продукти и Ветеринарно-санитарна 

експертиза. Представените основни практически методи дават указания за самостоятелно разработване на проби от различни 

суровини и храни и получаване на резултати при анализ на качеството и безопасността на продуктите. (издателството) 

Предметни рубрики: ветеринарно-санитарна експертиза – ръководства 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042884.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042884(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Gracey, J. F. Gracey's Meat Hygiene, 2015. 

Gracey's Meat Hygiene, Eleventh Edition is the definitive reference for veterinarians working in meat hygiene control.  This new edition of 

a classic text reflects the recent significant changes in science, legislation and practical implementation of meat hygiene controls in the UK, 

Europe and worldwide since the 10th edition was published in 1999.  An excellent practical guide for teaching food hygiene to veterinary 

students worldwide, in addition to laying the foundations of food animal anatomy, pathology and disease.  New chapters address the 

increased concern of both the public and inspectors to issues of animal welfare and recognise the role of the profession, and interest from 

the consumer, in environmental protection. (Wiley Blackwell) 

Предметни рубрики: месо – хигиена – учебници 

 Сигнатура: ЕК 

Wilson, William G. Wilson's practical meat inspection, 2005. 

This classic text is an essential handbook for all persons involved in meat inspection and the meat industry seeking information on the 

latest diseases and parasites. Now in its seventh edition, it has been revised to reflect the latest knowledge of BSE, foot-and-mouth and TB. 

Information on specific diseases, parasites and physiological processes has been updated and the latest legislation included. In addition, a 

new chapter on illegal meat imports has been added, with the aim of helping the detection of illegal meat and ensuring its removal from 

the food chain. (Blackwell) 

Предметни рубрики: месо – ветеринарно-санитарна експертиза 

  

Област на знанието: Селско стопанство 



 Сигнатура: ЕК 

Наръчник на предприемача в биологичното земеделие, 2008. 

Наръчникът на предприемача по биологично земеделие е опит за всестранно и многопосочно разглеждане на отделните 

структурни елементи на екологичната производствена единица в тяхната взаимна зависимост и обусловеност. Книгата 

съдържа теоретична част, в която са разгледани причините за възникването на биологичното земеделие, спецификата на 

основните видове екологични земеделски системи и общите биологични основи, върху които се изграждат. (из Въведение) 

Предметни рубрики: биологично земеделие – ръководства 

 Сигнатура: ЕК 

Пачев, Иван. Детрит : генетична същност, характеристика, ползване и значение : монография, 2016. 

Проблемът за органичната част на почвата и нейния специфичен компонент – хумусът, винаги е бил изключително важен както 

в теоретичното, така и в приложното почвознание. Практическото значение на този проблем нараства в последно време поради 

значителните загуби на хумус в орните почви и неспазване на комплекса от мероприятия за опазване на органичната му част. 

Затова е естествен интересът към опознаването на природата, свойствата и механизма на образуване и трансформация на 

органичното вещество при селскостопанското използване на почвите. (из Предисловие) 



Предметни рубрики: почви – почвообразуване – хумус ; детрит ; детритообразуващи растения 

 Сигнатура: ЕК 

Agriculture atlas : facts and figures on EU farming policy, 2019. 

The EU's agricultural policy is a bureaucratic monster, scarcely comprehensible for normal mortals. Many people don't even know that it 

exists. It is revised every seven years, yet it still promotes an outdated, misguided system – one that is unjust, unecological, and not 

designed to strengthen societyТs goals. Funds are paid out to farmers for each hectare they manage. Big farms rake in a bounteous 

harvest, while programmes to support smaller farms are utterly underfunded. EuropeТs farm policy has been criticised for years. Many of 

its problems could be resolved while the coming reform is in full swing. A decision will be made in the next couple of years on what exactly 

it will look like. (Introduction) 

Предметни рубрики: селскостопанска политика – Европейски съюз ; селско стопанство – Европейски съюз – статистически 

данни 

  

Област на знанието: Лов. Риболов. Рибно стопанство 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042881.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042881(1).pdf


 Сигнатура: 639.3(075.8)/Ч Ж 363/31921 

Желязков, Георги Иванов. Ръководство за размножаване на европейски костур : ръководство за студентите от Аграния 

факултет при Тракийски университет Стара Загора, 2019. 

Ръководството е написано в съответствие с учебната програма по дисциплината Технологии в сладководната аквакултура, 

включена в учебния план на Аграрния факултет при Тракийски университет, Стара Загора. В него, като първа част са 

представени основните биотехнологии за размножаване на европейски костур. Приоритетно са разгледани методите на 

размножаване, които ще намерят приложение в рибовъдната практика. (авторът) 

Предметни рубрики: рибовъдство – костур – размножаване 

 Сигнатура: 639.3(075.8)/Ч Ж 363/31922 

Желязков, Георги Иванов. Хранителни добавки, продуктивни показатели и качество на месото при рибите, 2019. 

Храненето оказва голямо влияние върху съдържанието на мазнини и състава на рибното месо. Алтернативен начин за 

увеличаване на n-3 съдържанието в месото на шарана е включването на фуражи с високо съдържание на C18:3. Такива са 

рапичното, лененото и конопено семе. (из Увод) 



Предметни рубрики: рибовъдство ; риби – хранене – хранителни добавки ; риба ; риба и рибни продукти – качество на месото 

 


