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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.

Главен редактор
Иван Палигоров, проф. д-р (България)

Editor in Chief
Ivan Paligorov, Prof., PhD (Bulgaria)

Зам. гл. редактор
Владислав Тодоров, доц. д-р (България)

Vice Editor in Chief
Vladislav Todorov, Assoc. Prof., PhD (Bulgaria)

Членове
Андрей Блинов, акад. проф. дин (Русия)
Боянка Желязова, доц. д-р (България)
Валентин Шалаев, проф. дтн (Русия)
Викторс Нешпорс, проф. дин (Латвия)
Виталий Юренокс, проф. дин (Латвия)
Давид Петенела, проф. д-р (Италия)
Диана Иванова, проф. дин (България)
Дора Маринова, проф. д-р (Австралия)
Елизабета Вачкова, проф. дин (България)
Иван Александров, проф. дин (Украйна)
Иван Йовков, проф. дин (България)
Константинс Диденко, чл. кор. проф. дин
(Латвия)
Мая Шенфелде, проф. дин (Латвия)
Младен Велев, проф. д-р (България)
Наталия Волгина, проф. дин (Русия)
Наталия Лаце, проф. дин (Латвия)
Наталия Маковская, доц. д-р (Беларус)
Николай Стоенчев, доц. д-р (България)
Норберт Вебер, проф. д-р (Германия)
Ола Ериксон, проф. д-р (Швеция)
Ола Салнас, проф. д-р (Швеция)
Сергей Войтко, доц. д-р (Украйна)
Станислава Ковачева, доц. д-р (България)
Татяна Полаева, проф. дин (Естония)
Цанко Българенски, доц. д-р (България)
Ян Холешу, проф. д-р (Словакия)

Editorial Board
Andrey Blinov, Prof., DSc (Russian Federation)
Bojanka Zhelyazova, Assoc. Prof., PhD (Bulgaria)
David Petenela, Prof., PhD, (Italy)
Diana Ivanova, Prof., DSc (Bulgaria)
Dora Marnova, Prof., PhD (Australia)
Elizabeta Vatchkova, Prof., DSc (Bulgaria)
Ivan Aleksandrov, Prof., DSc (Ukraine)
Ivan Yovkov, Prof., DSc (Bulgaria)
Ján Holécy, Prof., PhD (Slovakia)
Konstantins Didenko, Prof., DSc (Latvia)
Maija Senfelde, Prof., DSc (Latvia)
Mladen Velev, Prof., PhD (Bulgaria)
Natalia Makovskaya, Assoc. Prof., PhD (Belarus)
Natalia Volgina, Prof., DSc (Russian Federation)
Natalja Lace, Prof., DSc (Latvia)
Nikolay Stoentchev, Assoc. Prof., PhD (Bulgaria)
Norbert Weber, Prof., PhD (Germany)
Ola Eriksson, Prof., PhD (Sweden)
Ola Sallnäs, Prof., PhD (Sweden)
Sergey Voytko, Assoc. Prof., PhD (Ukraine)
Stanislava Kovatcheva, Assoc. Prof., PhD
(Bulgaria)
Tatyana Polayeva, Prof., DSc (Estonia)
Tsanko Balgarenski, Assoc. Prof., PhD (Bulgaria)
Valentin Shalaev, Prof., DSc (Russian Federation)
Viktors Neshpors, Prof., DSc (Latvia)
Vitalij Yurenoks, Prof., DSc (Latvia)

Отговорен редактор
Ивайло Иванов

Production Editor
Ivaylo Ivanov

Стилов редактор
Биляна Овчарова
Ивайло Иванов

Copyreaders
Bilyana Ovcharova
Ivaylo Ivanov

Художник на корицата
проф. Йордан Марков
Лесотехнически университет, 2014
c/o Jusautor, Sofia, Bulgaria

Cover Design
Prof. Jordan Markov
University of Forestry, 2014
c/o Jusautor, Sofia, Bulgaria

Списанието е издание на Факултет „Стопанско
управление” при Лесотехническия университет, София,
България и излиза в 6 броя годишно.

The Journal is published in 6 volumes per year by the Faculty
of Business Management, University of Forestry, Sofia,
Bulgaria.

Абониране
Абонамент за 1 година 120 лв. (с ДДС).

Subscription
Subscription for 1 year - 60 EUR.

Може да се извърши на адреса или директно да се внесе
абонаментна такса по сметката:

You can subscribe by writing to the following address
or by bank transfer to:

Технически изисквания
Техническите изисквания за оформянето на
статиите може да намерите на
http://oldweb.ltu.bg/msd/index.htm

Technical requirements
The technical requirements for papers are published on
http://oldweb.ltu.bg/msd/index.htm

Адрес за контакти
Списания „Управление и устойчиво развитие”
Лесотехнически университет
бул. „Св. Климент Охридски” №10
София 1797, България
е-mail: fbm.conference@gmail.com;
fbm_conference@abv.bg

Contacts
Journal of Management and Sustainable Development
University of Forestry
10 St. Kliment Ohriski bvld.
Sofia 1797, Bulgaria
е-mail: fbm.conference@gmail.com;
fbm_conference@abv.bg

Страница на списанието
http://oldweb.ltu.bg/msd/index.htm

Website of the Journal
http://oldweb.ltu.bg/msd/index.htm

Този брой излиза с подкрепата на авторите, на
нашите абонати и рекламодатели, за което
редакционната колегия им изказва своята сърдечна
благодарност, с надеждата за още по-ползотворно
сътрудничество!

This Journal is published thanks to the help of our
subscribers and advertisers to whom the editorial staff
express their sincere gratitude hoping for an even more
beneficial collaboration!

