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Списание “Управление и устойчиво развитие”
е тримесечно академично издание за теория и
практическо приложение на политики, подходи и системи за управление и устойчиво
развитие на природата, човека и обществото. В
него се публикуват научни статии и съобщения
по актуални проблеми на устойчивото развитие на глобално, регионално и местно равнище. Популяризират се идеи и възгледи за взаимоотношенията между човека и природата, за
развитие на гражданското общество, като
система от материални и духовни форми на
общуване, за усъвършенстване на взаимодействието между държавните институции и
гражданските структури.

“Management And Sustainable Development” is
quarterly issued academic journal on theory and
practical application of policies, methods and
systems of management, and sustainable
development of nature, man and society. It
publishes scientific articles and announcements
concerning topical issues of sustainable development at global, regional and local level, together
with the popularization of the relationships
between man and nature; ideas about the
development of civil society as a system of material and moral norms of communication; opinions
on improving the interaction between state
institutions and civil structures.
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