
 

 

31.07.2022 г. – краен срок за изпращане на заявка за 
участие 
10.08.2022 г. – потвърждаване на заявката от страна на 
Организационния комитет 
30.09.2022 г. – краен срок за изпращане на докладите 
30.09.2022 г. – краен срок за плащане на такса за 
участие 
 
 

 

Всички доклади ще бъдат публикувани в електронен 
сборник, който ще бъде изпратен до всички 
участници след провеждането на кръглата маса. 
Сборникът с доклади ще бъде индексиран в базата от 
данни Research Papers in Economics (RePEc). 

Работни езици: български, английски, руски 

Изисквания по отношение на резюмето: 
Резюметата на докладите са с максимален обем от 1000 
символа, включително интервалите. 
Резюмето се подава чрез сайта на кръглата маса 
(http://logistics.ue-varna.bg/) заедно със заявката за 
участие и съдържа актуалност на темата; основна цел на 
доклада; обект и предмет на изследване и др. 

 Изисквания по отношение на докладите: 
Докладите са с максимален обем от 8 страници, 
включително таблици, фигури, използвана литература и 
основна информация за автора/ите. 
Основен шрифт: „Times New Roman” размер 12 pt., 
Justified, Междуредие: single, отстъп на първи ред: 1,25. 
Подробни технически изисквания относно оформяне на 
резюметата и докладите, в т.ч. шаблони, можете да 
намерите на интернет страницата на кръглата маса: 
http://logistics.ue-varna.bg/  

 

 

1. Предизвикателства пред развитието на логистичния 
сектор  
2. Съвременни изисквания към обучението на 
специалисти по логистика 
3. Управление на веригите на доставка в условията на 
криза 
4. Антикризисни политики и стратегии в логистиката 
5. Устойчиво развитие и зелена логистика 
 
 

 
Таксата за участие с един доклад: 60 лв. (30 Евро) 
- За докторанти: безплатно 
В таксата се включват: комплект материали в деня на 
кръглата маса; диск със сборник с доклади от кръглата 
маса; кафе-пауза; участие в дискусия; коктейл. 
За участие с втори доклад се доплаща 50 % от 
съответната такса. 
 
 

В лева: 
Банка: ДСК ЕАД 
Титуляр: Икономически университет – Варна 
IBAN: BG73STSA93003129276200 
BIC: STSABGSF 

В евро: 
Банка: ДСК ЕАД 
Титуляр: University of Economics - Varna 
IBAN: BG95STSA93003429276240 
BIC: STSABGSF 

Основание: участие в кръгла маса „Логистика“,  2022, 
име на участника 
За издаване на фактура е необходимо сумата да 
бъде преведена от юридическо лице. 

 
 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

 

 
КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН 

БИЗНЕС И ЛОГИСТИКА“ 
 

 

 

 

ОЙРОШПЕД АД 

 
 

П О К А Н А 
 
 

ЗА КРЪГЛА МАСА 

ЛОГИСТИКАТА В УСЛОВИЯТА НА 
КРИЗА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И 

РЕШЕНИЯ 
 

ПО ПОВОД 15 ГОДИШНИНАТА ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ 
„ЛОГИСТИКА“ В ИКОНОМИЧЕСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
 
 

28 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕ НА 
ДОКЛАДИТЕ 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ 

 

http://logistics.ue-varna.bg/
http://logistics.ue-varna.bg/


 

 

1. Доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор по 
учебна дейност и акредитация, ИУ-Варна, 
катедра „Индустриален бизнес и логистика“ 
2. Доц. д-р Благо Благоев – катедра 
„Индустриален бизнес и логистика“, ИУ-Варна 
3. Доц. д-р Йордан Иванов – Ръководител 

катедра „Индустриален бизнес и логистика“, 
ИУ-Варна  

4. Проф. д-р Мирослава Раковска – зам.-
ректор по учебна дейност, УНСС, 
ръководител катедра „Логистика и вериги на 
доставките“, Председател на УС на Българска 
асоциация по логистика, София 

5. Проф. д-р Мирјана Секуловска - 
Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля   
6.Проф. д.ик.н. Ваня Банабакова - катедра 
“Логистика на сигурността”, НВУ “Васил 
Левски”, Велико Търново 
7. Доц. д-р Петя Данкова - катедра 
„Индустриален бизнес и логистика“, ИУ-Варна 
 
 

 
1. Доц. д-р Силвия Благоева – председател 
2. Гл. ас. д-р Пламена Милушева 
3. Гл. ас. д-р Стефан Калпачев 
4. Гл. ас. д-р Пламен Павлов 
5. Докт. Мая Костова 
 
 

 
 
 

28 октомври 2022 г.  

09:00 ч. Регистрация на участниците 
10:00 ч. Откриване на кръглата 

маса, зала 1 на ИУ-Варна 
10:15 ч. Пленарни доклади 
12:30 ч. Обедна почивка 

 13:30 - 17:00 
ч. 

Изнасяне на доклади, 
дискусии, кафе-пауза 

17:00 ч. Закриване на кръглата маса 
18:30 ч. Коктейл /зала за хранене на 

ИУ-Варна/ 
 

 
 

 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - 

ВАРНА 

КАТЕДРА 
„ИНДУСТРИАЛЕН 

БИЗНЕС И ЛОГИСТИКА“ 
 

 

ОЙРОШПЕД АД 

 
 

 
 
 

 
Възможности за настаняване на участниците в 
хотели, намиращи се в близост до 
Икономически университет - Варна: 
 
Опция 1. Хотел „Rosslyn Dimyat Hotel Varna“ 
Адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“  111 
Телефон: +359 52 910 800 
web: https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg 
 
Опция 2. Хотел „Орбита“ 
Адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 25 
Телефон: +359 885 930101 
web: http://www.hotelorbita.com/ 
 
При необходимост от съдействие можете да се 
свържете с организационния комитет на 
кръглата маса. 
 
 
 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И 

ЛОГИСТИКА“ 
Адрес: гр. Варна 9002, бул. „Княз Борис I“ 77 
Лице за контакти: гл. ас. д-р Влади Куршумов 

Телефон: +359 882 164550 
e-mail: logistics@ue-varna.bg 
web: http://logistics.ue-varna.bg/ 

НАУЧЕН КОМИТЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

ЗА КОНТАКТИ 

ПРОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСА НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg
http://www.hotelorbita.com/

