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ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ  

 

„ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЛОГИСТИКАТА И 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ 

 

По случай 30 години от създаването на специалност "Бизнес логистика" и катедра "Логистика 

и вериги на доставките" в УНСС 

07 октомври 2021  

 
Генерален спонсор на събитието: 

 Кауфланд България ЕООД енд Ко КД 
 

 

 

П Р О Г Р А М А 

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-748/02.09.2021 г., т.3, относно 

недопускането на повече от 30 участника на конгресно-конферентни мероприятия, конференцията се 

провежда хибридно, като в конферентната зала присъстват само гостите и участниците с доклади 

Бизнес конференция – четвъртък, 07 октомври 2021, Голяма конферентна зала и 

онлайн – линк за събитието към MS Teams https://bit.ly/3lJc1Ka 

 

9.30-10.00       Регистрация  

10.00-10.30     Тържествено откриване на конференцията в Голяма конферентна зала и онлайн линк за 

събитието към MS Teams https://bit.ly/3lJc1Ka 

Проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС 

Доц. д-р Силвия Терезова, Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ 

Емил Димитров, Ръководител направление „Логистика“ в Кауфланд България ЕООД        

енд Ко КД  

 Проф. д-р Мирослава Раковска, Ръководител катедра „Логистика и вериги на 

доставките“, Председател на УС на Българска асоциация по логистика 

https://bit.ly/3lJc1Ka
https://bit.ly/3lJc1Ka
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10.30-12.30     Първо заседание – Голяма конферентна зала и Online и онлайн линк за събитието към 

MS Teams https://bit.ly/3lJc1Ka 

12.30-14.00     Обяд  Коктейл  

14.00-16.15     Второ заседание - Голяма конферентна зала и Online и онлайн линк за събитието към 

MS Teams https://bit.ly/3lJc1Ka 

16.15-16.30     Кафе-пауза   

16.30-17.20     Трето заседание - Голяма конферентна зала и Online и онлайн линк за събитието към 

MS Teams https://bit.ly/3lJc1Ka 

17.20- 17.30    Закриване на конференцията. 

 

Първо заседание Добри бизнес практики в логистиката и управление на веригите на доставки 

Модератор Проф. д-р Мирослава Раковска, катедра „Логистика и вериги на доставките“   

 

10.30-10.50     Зелена логистика: инвестиции и иновации 

Емил Димитров, Ръководител направление „Логистика“ в Кауфланд България ЕООД 

енд Ко КД  

10.50-11.10      Управление на вериги на доставки с фокус върху процесите по закупуване на компоненти 

за самолети в Луфтханза Техник по време на КОВИД-19 кризата и бъдещи планове за 

справянето с последиците от нея   

Христо Якимов, Координатор екип централното закупуване на самолетни компоненти 

за Луфтханза Техник София ООД  

и Елиза Бакърджиева, Ръководител на отдел централното закупуване на самолетни 

компоненти за Луфтханза Техник София ООД 

11.10-11.30     Предизвикателства пред организацията на транспорта в Амазон в пикови моменти 

Цветелина Канджурова, Senior Program manager Amazon Transportation Services 

11.30-11.50     Как се променя управлението на веригата на доставки 

Янислав Тотев, Управител ДСВ Роуд ЕООД 

11.50-12.10      Li-ion батерии и тяхното приложение в подемно-транспортната техника 

Ангел Ангелов, Бранд мениджър на Евромаркет  

12.10-12.30  Дискусия 

https://bit.ly/3lJc1Ka
https://bit.ly/3lJc1Ka
https://bit.ly/3lJc1Ka
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Научна конференция – четвъртък, 07 октомври 2021, Голяма конферентна зала и 

онлайн - линк за събитието към MS Teams https://bit.ly/3lJc1Ka 

 

Второ заседание Възможности и предизвикателства пред логистиката и веригите на доставки  

Модератори доц. д-р Мария Воденичарова, катедра „Логистика и вериги на доставките“   

 

14.00-14.10    Развитие на обучението по логистика и УВД в България 

 Проф. д-р Мирослава Раковска, УНСС,  катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

Доц. д-р Иванка Корбанколева, УНСС,  катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

14.10-14.20    Модел за подобряване на социалните резултати на доставчиците на логистични услуги, 

чрез повишаване на културата на логистичното обслужване 

Проф. д.н., Ваня Банабакова, НВУ "Васил Левски", Катедра „Логистика на 

сигурността“ 

14.20-14.30    Предизвикателства пред финансовата логистика в областта на началното и средно 

образование 

Доц. д-р Боряна Върбанова, НВУ "Васил Левски", Катедра „Логистика на сигурността“ 

14.30-14.40  Различия в практиките при подготовката на поръчки в складовете в българските 

предприятия 

Доц. д-р Николай Драгомиров, УНСС,  катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

14.40-14.50    Омниканалната интеграция и асортиментното предлагане 

Доц. д-р Симеонка Петрова, Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов, Катедра 

„Търговски бизнес“ 

14.50-15.00    Приложение на устойчиви практики при опаковането в склада 

Гл. ас. д-р Лиляна Михова, УНСС,  Катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

15.00-15.10     Състояние и тенденции в развитието на доставките в „последната миля“ в света 

Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов, УНСС,  Катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

15.10-15.20   Сравнителен анализ на приложимите практики при достъпа до професията „Ръководител 

транспортна дейност“ в Европа 

Ас. д-р Петя Филева, УНСС, Катедра „Логистика и вериги на доставки“ 

https://bit.ly/3lJc1Ka
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15.20-15.30    Развитие на логистичните услуги при електронната търговия 

Доц. д-р Венцислав Перков, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Катедра „Търговски 

бизнес“ 

15.30-15.40   Модел за оценка влиянието на хората върху организационната култура във веригата за 

доставки 

Доц. д-р Георги Кондев, ХТМУ, Катедра „Икономика и стопанско управление“ 

15.40-15.50   Възможности за класифициране на номенклатурата на стоково-материалните запаси по 

два критерия  

Доц. д-р Танка Милкова, ИУ-Варна, Катедра „Статистика и приложна математика“ 

15.50-16.00    Пазарът на електрически автомобили – състояние, проблеми и тенденции  

Доц. д-р Донка Желязкова, ИУ-Варна, Катедра „Икономика и управление на търговията 

и услугите“ 

16.00-16.15    Дискусия 

 

Трето заседание Ефективно функциониране и тенденции при веригите на доставки 

Модератор Доц. д-р Николай Драгомиров, катедра „Логистика и вериги на доставките“   

 

16.30-16.40     Управление на качеството във веригата на доставките при 3PL организациите 

Доц. д-р Мария Воденичарова, Катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

Калоян Банков, УНСС студент - Катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

16.40-16.50     Предизвикателства и възможности за усъвършенстване на верига на доставки при 

следпродажбеното обслужване на нови продукти 

Юлия Генова,  УНСС, докторант, Катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

16.50-17.00     Глобални и регионални рискове във веригите на доставки  

Катя Христова,  УНСС, докторант, Катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

17.00-17.10  Тенденции в използването на информационни технологии в дистрибуцията на 

потребителски стоки 

Ани Метиева, УНСС, докторант, Катедра „Логистика и вериги на доставките“   

17.10-17.20      Дискусия 

17.20- 17.30     Закриване на конференцията.  


