
ЛОГИСТИКАТА  В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ
Десета международна научна конференция, посветена на 25-годишния юбилей на специалност „Бизнес логистика“ в УНСС

Логистиката  LOGISTICS 
в променящия се свят
in a CHANGING WORLD

ПРОГРАМА

17 октомври 2016 г. – Зала Максима, УНСС

  9.30 ч.  Регистрация на участниците

10.00 ч.  Откриване на конференцията 

Тържествено отбелязване на 25-та годишнина на специалност Бизнес логистика в УНСС

11.30 ч.  Коктейл

12.00 ч.  І секция – Голяма конферентна зала

Международни измерения на логистиката и управлението  на веригата на доставките 
Модератор: ас. д-р Камен Луканов

Аrtificial Intelligence and Robotics in Rogistics - scenarios in the FMCG market 
Domenico Netti, President of SCM Academy, Chairman of the AB Logistica srl Board, Italy

Логистичната ефективност в България: международно и вътрешно измерение  
доц. д-р Мирослава Раковска, УНСС

Logistics outsourcing and SMES in italy. Results from an analysis. 
Andrea Payaro, Ph.D., Anna Rita Papa, P&P Consulting & Service, Italy

Влияние на геополитическата ситуация на логистичните потоци в Руската федерация 
доц. д-р Елена Слепенкова, Руски икономически университет „Г.В.Плеханов“, Москва

Геополитически измерения на логистиката  
гл. ас. д-р Елизабет Йонева, УНСС

Problems And State Of Transport Of Waste In Europe  
Prof. Vikenti Spassov, PhD, Military Academy, Sofia

Презентация на обучението по логистика в Битолския университет „Свети Климент 
Охридски“, Р Македония  
проф. д-р Миряна Секуловска, Битолският университет „Свети Климент Охридски“
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14.00 ч.  ІІ секция - Голяма конферентна зала

Съвременни стратегии и бизнес модели за интегрирано управление на веригата  
на доставките 
Модератор: доц. д-р Иванка Корбанколева 

Съвременни решения за разполагане на логистични обекти във веригите на доставки  
проф. д-р Филип Тодоров, УНСС

Управление на проектно портфолио в изпълнение на корпоративната стратегия 
проф. д-р Матилда Александрова, Мария Янкова-Младенова, докторант, УНСС

The Homomorfic Model Of The Integrated Maritime Transport Security System 
Ryszard K. Miler, Ph.D., Gdansk Banking school, Poland

Приложение на иновативни технологии за намаляване на логистичните разходи  
и подобряване на логистичното обслужването на клиентите  
проф. д-р Ваня Банабакова, доц. д-р Елица Петрова, НВУ „Васил Левски“

Представяне на фирма от логистичния бизнес

14.00 ч.  Паралелна сесия – Малка конферентна зала

Модератор: доц. д-р Николай Драгомиров

Иновационни управленски подходи и инструменти за устойчивост и екологичност  
на логистичните системи   
доц. д-р инж. Кирил Радев, НБУ

Ефективни модели за интегрирано управление на веригата на доставки в туризма  
ас. д-р Христина Бойчева, УНСС

Системата за управление на склад като средство за внедряване на концепцията  
„точно навреме“ в компаниите доставчици на логистични услуги  
Боян Джамбазов, докторант

Видове планиране и основни процеси при управлението на запасите в HP INC  
Георги Димитров, студент 

15.30 ч.  Кафе пауза

15.45 ч.  ІІІ секция – Голяма конферентна зала

Предизвикателства пред логистичната теория и практика 
Модератор: доц. д-р Мирослава Раковска

Взаимовръзки между управлението на веригата на доставките и стратегическия бранд 
мениджмънт 
доц. д-р Румяна Брестничка, УНСС

Логистични аспекти на управление на търговския асортимент  
доц. д-р Симеонка Петрова, СА „Д. А. Ценов“
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Състояние и възможности за развитие на устойчив транспорт в България 
доц. д-р Донка Желязкова, ИУ - Варна

Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните 
дейности в организацията  
доц. д-р Елка Василева, Юлия Христова, докторант, УНСС

15.45 ч.  Паралелна сесия – Малка конферентна зала 
Модератор: гл. ас. д-р Мария Воденичарова

Влияние на транспортната логистика върху околната среда в България   
гл. ас. д-р Венцислав Перков, СА „Д. А. Ценов“

Индивидуална конкурентоспособност 
Сергей. В. Данилов, Руски икономически университет „Г.В.Плеханов“, Москва

Управление на риска в логистиката 
доц. д-р Надя Маринова, НБУ

Предизвикателства пред малките ферми във веригите на доставки  
на хранителни продукти – опитът в България  
д-р Петя Филева

Стимули и пречки за внедряване на устойчиви логистични практики сред доставчиците  
на логистични услуги в България  
Лиляна Михова, докторант

18 октомври 2016 г. 

9.00 ч.   ІV секция – Голяма конферентна зала

Информационни и комуникационни технологии и системи в логистиката
Модератор: проф. д-р Филип Тодоров  

Simulation Games For Training And Education In Logistics 
Mihail Motzev, Ph.D, P.D.D, M.Sc.,Walla Walla University, College Place, WA, USA

Възможности за извеждане на отчети от ERP системи в логистиката 
проф. д-р Емил Денчев, УНСС

Възможности на онлайн платформите за маршрутизация за решаване на транспортни 
проблеми в логистиката  
доц. д-р Николай Драгомиров, УНСС

Using Information Technologies For Visualizing And Analizing Data In Logistic Systems     
assoc. prof. Veselina Aleksandrova, Ph.D. G.S. Rakovski Defence and Staff College 
Violeta Vasileva, student, Berlin School of Economics and Low

Управление на информационните потоци в болничната верига на доставките  
гл. ас. д-р Стиляна Стратиева, УНСС

Логистични задачи в български производствени и търговски предприятия,  
решени от управленски информационни системи ас. д-р Зорница Йорданова, УНСС
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Роля на информационния дизайн за подобряване управлението на информацията за бизнеса 
и логистиката  
гл. ас. д-р Даниел Манолов, НВУ „Васил Левски“

10.30 ч.  Кафе пауза

10.45 ч.  V секция – Голяма конферентна зала

Приложение на логистиката в различните отрасли и сектори на икономиката 
Модератор: гл. ас. д-р Стиляна Стратиева, УНСС

Изследване на потребителските изисквания към доставчиците на логистични услуги   
гл. ас. д-р Мария Воденичарова, УНСС

Навременността на доставките като фактор за повишаване нивото на обслужване  
на клиентите на логистичните компании  
ас. д-р Камен Луканов, УНСС

Възможности за приложение на безпилотните летателни апарати в логистиката  
Майор гл. ас. д-р Георги Маринов, Военна академия „Г.С. Раковски“

Направления за развитие на дистрибуционната мрежа за алтернативни горива в България  
ас. д-р Мирослав Стефанов, УНСС

Лизингът на транспортни средства – състояние и перспективи       
Доц. д-р Михал Стоянов, ИУ – Варна

Проблеми в процеса на ценообразуване в каналите на реализация    
гл. ас. д-р Борислав Атанасов, УНСС 

Сравнителен анализ на счетоводната метрика по отношение на логистичните разходи при 
формиране на себестойността в хлебопроизводството   
Даниела Дечева, докторант

Икономическа ефективност на храненето на военнослужещи и цивилни в НВУ „Васил Левски“, 
подготвяни за участие в експедиционни операции 
доц. д-р Николай Ничев, майор Павлин Глушков, НВУ „Васил Левски”

Операционната стратегия – възможност за постигане на конкурентоспособност  
в хотелиерството чрез конкурентните приоритети 
Жаклин Коен, УНСС

12.45 ч.  Закриване на конференцията

13.00 ч.  Обедна почивка

13.30 ч.  Туристическа обиколка на София – Боянска църква и НИМ 


