
 

 

 

 

Дневник на събитията в 
розовата градина. 

Наръчник за основните 
агротехнически мероприятия 

Този дневник е създаден от 
авторски колектив: доц. д-р Ганка 
Баева – ИРЕМК, Казанлък; проф. 
д-р Тоня Георгиева – Аграрен 
университет, Пловдив; гл. ас. д-р 
Веселина Баджелова – ИРЕМК, 
Казанлък. 

Основната идея на изданието е 
да се подпомогнат земеделските 
производители, отглеждащи 
маслодайни рози. 

 

 

 

 

 

 

Цена:  

10 лв. с ДДС 

 

 
Маслодайна роза. 

Получаване на ароматични 
продукти в България 

Книгата „Маслодайна роза. 
Получаване на ароматични 
продукти в България” има за цел 
да информира читателя за 
разпространението на 
маслодайната роза в България, за 
произвежданите ароматични 
продукти от нея, за техните 
биологични свойства и 
приложение в медицината, 
фармацията, парфюме-рията, 
козметиката, ароматерапията и 
други сфери от живота на хората. 

Цена:  

26 лв. без ДДС 

 

 

Лавандула. Получаване на 
етеричномаслени продукти в 

България 

Монографията “Лавандула – 
получаване на 
етеричномаслени продукти в 
България” има за цел да 
информира читателя за 
получаването на различни 
етеричномаслени продукти  от 
лавандулата, за техния състав 
и за приложението им в бита 
на хората. 

Цена:  

18 лв. без ДДС 

 



 

Научно-информационен 
бюлетин на БНАЕМПК 

Научно-информационният 
бюлетин се издава 4 пъти 
годишно. В него има много 
рубрики, които дават познания за 
маркетинга, за нови козметични 
компоненти, биологично-активни 
вещества, нови книги, по-важни 
международни събития и пр. 
Представят се и чужди фирми, 
които предлагат суровини за 
парфюмерията и козметиката. 

 

 

 

 

 

Годишен абонамент:  

200 лв. 

Цена на 1 издание: 50 лв. 

 Towards the Replacement 
of in vivo Repeated Dose 

Systemic Toxicity Testing. 
Toxicology in the 21st 

century: Mechanism-driven 
Toxicology defines the safe 

dose. Volume 2 – 2012 

The SEURAT-1 Research Initiative 
“Towards the replacement of in 
vivo repeated dose systemic 
toxicity testing” publishes Annual 
Reports aiming to inform the 
scientific community, policy 
makers, regulatory authorities and 
the industry about the scientific 
progress in the field of alternative 
human safety resting, and to point 
out gaps in knowledge to be 
addressed in further research. 

 

 

 

Цена:  

за членове: 20 лв. без ДДС 

за нечленове: 35 лв. без 
ДДС 

 

 Towards the Replacement of in 
vivo Repeated Dose Systemic 
Toxicity Testing. Toxicology in 
the 21st century: Mechanism-
driven Toxicology defines the 

safe dose. Volume 3 – 2013 

There are important scientific, 
ethical, financial and legislative 
reasons why there should be a 
continuing commitment to the 
development of methods that 
seek to reduce, refine, and 
ultimately replace, the use of 
animals in pure and applied 
research. 

 

 

Цена:  

за членове: 20 лв. без ДДС 

за нечленове: 35 лв. без 
ДДС 

 



 

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЪРХУ РОЗОВАТА 

ИНДУСТРИЯ,  

гр. Пловдив (19-21 юни 1906 г.)  

Уникална книга, която ви 
запознава с дискутираните 
проблеми по производството на 
Първата “кръгла маса” през 1906 
г.; Положение на розовата 
индустрия, статистически данни; 
Преимущества и недостатъци на 
разните видове цвят; болестите, 
паразитите и въобще 
неприятелите на розовия храст и 
средства за борба с тях; 
Дестилация на розата - 
преимущества и недостатъци на 
инсталациите, уредите и 
апаратите; Запазване 
натуралността на розовото масло 
и повдигане на реномето му в 
странство; Търговия с розово 
масло и други продукти на 
розовия цвят – начин на 
покупките и продажбите, кредит, 
транспорт, мита, нелоялна 
конкуренция и средства за 
ограничението й; как да се 
организира държанието и 
публикуването на редовна 
статистика върху реколтата и 
производството на розово масло. 

   

Цена:  

100 лв. без ДДС 

 

 Технически документ за 
козметичните претенции  

Това преводно издание на 
Technical document on cosmetic 
claims е съставено от подработна 
група за козметичните продукти. 

Този документ не дава 
оценки за допустимостта на 
една или друга претенция, а 

по-скоро служи само и 
единствено като 

„инструмент“ за прилагане 
нормите на европейското 
законодателството; той 

онагледява добрите практики 
в това отношение чрез 

конкретни примери, 
наблюдавани в държавите-

членки на Съюза. 

Цена:  

за членове: 50 лв. без ДДС 

за нечленове: 80 лв. без 
ДДС 

 

 

КОЛЕКЦИОНЕРСКО ИЗДАНИЕ 


