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11:00-11:30 – Кафе пауза 
 

11:30–13:00 – Второ заседание, зала Н-101 
 

Предизвикателства пред обучението на специалисти по логистика 
9. Гл. ас. д-р Стефан Калпачев 

(ИУ – Варна) 
Проблеми при кариерното планиране на студенти 
вследствие на икономическа принуда при избора на 
образование – случаят на Михаил 

Иновации в логистиката 
10. Доц. д-р Донка Желязкова  

(ИУ – Варна) 
Доц. д-р Михал Стоянов  
(ИУ – Варна) 

Иновативни практики, прилагани от куриерските фирми, 
опериращи в България 

11. Гл. ас. д-р Пламен Павлов  
(ИУ – Варна) 

Иновационни политики в някои водещи иновативни 
икономики 

12. Ас. д-р Петя Биолчева  
(УНСС – София) 

Стимулиране на иновациите в стартиращите фирми в 
България 

13. Blanka Tundys, PhD  
(University of Szczecin – 
Szczecin, Poland) 

THE BARRIERS AND DRIVERS OF ECOINNOVATION 
IN THE SUPPLY CHAIN. CASE STUDY ANALYSIS 

Методология, политики и стратегии в логистиката 
14. Проф. дэн Юрий Егоров  

(Московский региональный 
социально-экономический 
институт – г. Видное, Россия) 

Об использовании методов целевого рынка в 
планировании логистики 

15. Доц. д-р Ирена Емилова  
(СА „Д. А. Ценов“ – Свищов) 

Моделът на Левингър – приложение в български 
организации 

16. Доц. д-р Здравко Любенов  
(СА „Д. А. Ценов“ – Свищов) 

Релацията “субконтракторство – аутсорсинг” 

17. Гл. ас. д-р Милен Динков  
(СА „Д. А. Ценов“ – Свищов) 
 

Особености на емоционалния труд и последици за 
персонала в организацията  

18. Гл. ас. д-р Венцислав Перков  
(СА „Д. А. Ценов“ – Свищов) 

Теоретичен преглед на методологическите аспекти при 
изследване на обратната логистика 

 
13:00 – Закриване на конференцията, зала Н-101 
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СЪВРЕМННАТА ЛОГИСТИКА – БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ  
 

19.10.2017 г. – четвъртък  
15:00 – 15:30 Регистрация на участниците в конференцията пред зала 128 
15:30 – 16:15 Тържествено събрание посветено на 10 годишнината от създаването 

на специалност „Логистика”, зала 128 – доклад на доц. д-р Благо 
Благоев и приветствия 

16:30 – 18:30 Пленарно заседание 
19:30 Коктейл – Зала за хранене на Иконмически университет - Варна 

 
 

16:30-18:30 – Пленарно заседание, зала 128 
 

Доц. д-р Силвия Благоева 
(ИУ – Варна) 

Актуални проблеми на развитието на логистиката в България 

Доц. д-р Мирослава Раковска 
(УНСС – София) 

Триъгълник на знанието в областта на логистиката – добри 
практики в Европа 

Проф. д-р Ваня Банабакова 
(НВУ „Васил Левски” – 
Велико Търново) 

Логистичното обслужване като източник на конкурентни 
предимства 

 
20.10.2017 г. – петък 

09:00 – 11:00 Заседания по секции 
11:00 – 11:30  Кафе пауза 
11:30 – 13:00 Заседания по секции 
13:00 – 13:15 Закриване на конференцията  

 
 

СЕКЦИЯ I 
09:00–11:00 – Първо заседание, зала 320 

 
Перспективи за развитието на логистичния сектор 

1. Доц. д-р Иванка Корбанколева 
(УНСС – София) 
Д-р Лиляна Михова  
(УНСС – София) 

Степен на развитие на устойчивите логистични услуги в 
малките и големи организации от логистичния сектор в 
България 

2. Доц. д-р Донка Желязкова  
(ИУ – Варна) 

Качеството на транспортната инфраструктура на 
България като фактор за конкурентно позициониране 

3. Доц. д-р Танка Милкова  
(ИУ – Варна) 

Особености на системите за управление на запаси при 
неравномерно потребление 

4. Гл.ас.д-р Антоанета Стоянова 
(ИУ – Варна) 
Докт. Мариета Стефанова 
(ИУ – Варна) 

Оценка на риска при експедиция и доставка на готови 
продукти чрез прилагане на изискванията на стандарта 
БДС EN ISO 9001:2015 

5. Гл.ас. д-р Мария Воденичарова  
(УНСС – София) 

Ролята на логистичните клъстери за 
конкурентоспособността на икономиката 

6. Гл. ас. д-р Милчо Близнаков 
(ИУ – Варна) 

Ефективност и риск на инвестициите в логистични 
паркове 

 
11:00-11:30 – Кафе пауза 
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11:30–13:00 – Второ заседание, зала 320 
 

8. Гл. ас. д-р Влади Куршумов 
(ИУ – Варна) 

Оперативните програми като източник на финансиране за 
развитие на куриерските фирми в България 

9. Ас. д-р Мирослав Стефанов 
(УНСС – София) 

Теоретични аспекти на взаимовръзките между 
маркетинга и логистиката в областта на дистрибуцията 

10. Докт. Снежина Иванова  
(СА „Д. А. Ценов“ – Свищов) 
 

Приложение на мотивационното интервюиране в 
управление поведението на човешкия фактор в 
логистичните организации 

11. Докт. Радостина Йорданова 
(ИУ – Варна) 

Значение и особености на зелената логистика 

Управление на вериги на доставка 
12. Гл.ас. д-р Галина Иванова 

(НВУ „Васил Левски” – 
Велико Търново) 

Влияние на работоспособността на източника на 
захранване върху жизнения цикъл на отбранителен 
продукт 

13. Докт. Галина Иванова  
(ИУ – Варна) 

Приложение на концепцията за управление на веригата 
на доставки в сферата на туризма 

 
13:00 – Закриване на конференцията, зала Н-101 

 
 

СЕКЦИЯ II 
09:00–11:00 – Първо заседание, зала Н-101 

 
Информационни технологии в логистиката 

1. Проф. д-р. Мирјана 
Секуловска  
(Университет Св. Климент 
Охридски – Битола – Охрид) 

Информационно осигуряване на логистиката от 
информационните технологии 

2. Гл.ас. д-р Янка Александрова  
(ИУ – Варна) 

Възможности за интегриране на CRM И ERP системи на 
примера на MICROSOFT NAV И CRM ONLINE 

Логистиката в различните сектори на икономиката 
3. Доц. д-р Симеонка Петрова 

(СА „Д. А. Ценов“ – Свищов) 
Детерминиране на логистичния подход към управление 
на търговския асортимент 

4. Гл. ас. д-р Камен Луканов 
(УНСС – София) 

Насоки за намаляване влиянието на „ефекта на Форестър“ 
върху логистичните компании 

5. Ас. д-р Мирослав Стефанов 
(УНСС – София) 

Оценка на развитието на мрежата за дистрибуция на 
природен газ в България въз основа на международни 
сравнения 

6. Владимир Христов  
(„Нефт Ойл“ ЕООД – Варна) 

Спедиторът като обусловена необходимост за клиентите 
при организиране на превоз на товари по въздух 

Предизвикателства пред обучението на специалисти по логистика 
7. Доц. д-р Юлиан Василев  

(ИУ – Варна) 
Гл. ас. д-р Пламена Милушева 
(ИУ – Варна) 

Реализация на завършилите студенти специалности 
"Логистика", "Стопанска логистика" и "Логистичен 
мениджмънт" 

8. Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева 
(УНСС – София) 
Елеонора Спасова 
(УНСС – София) 

Изследване на професионалната реализация на 
възпитаниците на катедра „Логистика“ при УНСС: 
тенденции и възможности за подобряване 


