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Име Фамилия (първи автор), Име и фамилия (втори автор), и т.н.
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В резюмето на статията (доклада), която ще се публикува в „Програмата и резюметата” на Международната научна
конференция „Управление и устойчиво развитие” се посочват: актуалността на темата, целта, задачите, използваните
изследователски методи, източниците на информация, основните резултати, изводи и препоръки. Обемът на резюмето на
български език е в обем от 1500-1800 символа с интервалите. Резюмето се представя в един абзац (параграф) без забележки
под черта, без цитиране на литература, без номерация на страниците. Съкращения и абревиатури не се използват. Мерните
единици се изписват при спазване на изискванията на SI означенията. Общите изисквания към формата на страницата са:
отстъп отгоре – 3,65 см; отстъп отдолу – 2,5 см; отстъпи от ляво и от дясно – 2,0 см. Страницата е с размер А4, с ориентация –
„Портрет”. Шрифтът на текста е Arial с големината 8. Заглавието е изписано с големи букви и Bold. Името (имената) на автора
(авторите) се изписва с малки и големи букви и Bold без съкращения. Името на университета (организацията) се изписва без
съкращения с малки и големи букви и Bold. Населеното място, в което е университетът (организацията), се изписва с малки и
големи букви и Bold. Ако авторите са от един и същ университет, имената им се изписват последователно, разделени със
запетая без горни индекси след имената. Ако авторите са от различни организации, имената се изписват последователно като
след всяко име се поставя горен индекс с число, отговарящо на организацията (университета). Организациите (университети)
се изписват под имената на авторите на отделни редове с горен индекс пред всяко едно наименование. В случай, че повече
автори са от една и съща организация (университет), наименованието му се изписва само веднъж. Наименованието на
статията, името на автора и организацията, която представлява са ляво центрирани без отстъп за първи ред. Основният текст
на резюмето, ключовите думи и JEL са двустранно центрирани, с отстъп за първи ред – 0,5 см. Изискванията към оформянето
на резюмето на български език се отнасят и към резюмето на английски език. Необходимо е само след наименованието и
населеното място на организацията (университета) да бъде добавена и страната, от която са те. В края на страницата след
резюмето се посочва актуален адрес с пощенски код за получаване на пратки, като и актуален e-mail за връзка с автора за
контакти. Организационният и научният комитети благодарят предварително на всички автори за спазването на тези
изисквания.
Ключови думи: посочете между 4-6 ключови думи на български език.
JEL: посочете между 1-5 кода, които отразяват тематиката на статията. Кодовете на класификатора може да намерите на
http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php.
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This document is about technical requirement of the abstract which will be publish in the Program and Abstract of International
Scientific Conference on Management and Sustainable Development. The abstract includes: actuality of topic, aim, tasks, used
methods, sources of information, main results, conclusions and recommendation. The abstract should be written in English. The volume
is 1500-1800 characteristics with spaces. The abstract should be in one paragraph without Headers and Footers, without References,
without page numbers. Abbreviations should be explained. Units should be written according the SI system (The International System of
Units). The general setups: Page A4; Portrait; Top - 3.65 cm; Bottom – 2.5 cm; Left and Right – 2.0 cm; Font Arial, Font Size 8pt,
Regular, Justify, First line – 0.5 cm, Line spacing – Single. The title of paper should be written by All Caps in Bold, Align Left. The first
name and surname of author (authors) and University (Organisation) should be written in Bold, Align Left. If authors are more than one
and from different universities (organisations) link names and universities by superscript index. The name of universities should not be
duplicated. Contacts (post address and e-mail) with the author (authors) for correspondence should be written in the end of abstract
after JEL codes. The Organising and Scientific Committees thanks to all authors in advance for compliance with these requirements.
Key words: give between 4-6 key words in English.
JEL: give between 1-5 codes connected to topic of your paper. More information about JEL codes you can find on
http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php.
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