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ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 

22-23 май 2019  

В чест на 100-годишнината на УНСС 

 

П Р О Г Р А М А 
 

Бизнес конференция – сряда, 22 май 2019, аула «Максима» 
9.00-10.00 Регистрация  Откриване на Деня на кариерата в логистиката и управлението на 

веригата на доставките 

10.00-10.45 Тържествено откриване на конференцията  

Проф. д. ик. н. Стати Статев, Ректор на УНСС 

Проф. д-р Димитър Димитров, Декан на факултет „Икономика на 

инфраструктурата“ 

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

доставките“, Председател на УС на Българска асоциация по логистика 

Емил Димитров, Директор Логистика в Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, 

Генерален спонсор на конференцията  

10.45-12.15 Първо заседание  

12.15-13.45 Обяд  Посещение на щандовете за Деня на кариерата в логистиката и управлението на 

веригата на доставките 

13.45-15.15 Второ заседание 

15.15-16.00 Кафе-пауза  Посещение на щандовете за Деня на кариерата в логистиката и 

управлението на веригата на доставките 

16.00-17.30      Трето заседание 

17.30- 17.45     Закриване на бизнес конференцията. Връчване на сертификати.  

17.45- 18.00     Закриване на Деня на кариерата в логистиката и управлението на веригата на 

доставките 
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Първо заседание Оптимизиране на веригата на доставките за производствените фирми и 

търговията на дребно 

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

 

10.45-11.00 Реинженеринг на процесите във веригата на доставките за осигуряване на конкурентно 

предимство 

 Антон Петров, Мениджър Верига на доставките в БТЛ Индъстрийз АД 

11.00-11.15 Оптимизиране на вътрешнопроизводствената верига на доставки с метода Value 

Stream във Фесто Производство ЕООД   

 Арно Куюмджиян, Директор Управление на материалите и закупуване във Фесто 

Производство ЕООД 

11.15-11.30 Обратна логистика в Кауфланд България ЕООД енд Ко КД 

 Емил Димитров, Директор Логистика в Кауфланд България ЕООД енд Ко КД  

11.30-11.45  Оптимизиране на веригата на доставките на DM-drogerie markt  

Пламен Селнички, Директор Логистика в "dm България" ЕООД 

11.45-12.00  Организация на веригата на доставки на ИКЕА - стратегии и тактики за успех 

Калоян Каравелов, Мениджър Вътрешна логистика на магазин ИКЕА София 

12.00-12.15 Дискусия 

 

Второ заседание Тенденции и проблеми на логистичното обслужване във веригите на 

доставките 

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

 

13.45-14.00 Тенденции в развитието на 3PL логистични услуги в България – пазар, ресурси, 

успешни практики 

 Димитър Димитров, Мениджър Развитие на веригата на доставките в Шенкер ЕООД 

14.00-14.15 Грешките в логистиката 

  Антон Стойков, Управител на „карго-партнер“ ЕООД 

14.15-14.30 GATE – оптимизация на разходи и време за доставка в Луфтханза Техник чрез 

дигитализация 

 Дорела Алтъпармакова, Логистичен инженер в Луфтханза Техник София ООД 
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14.30-14.45 Иновации в обслужването на самолети, чрез развитие на нови продукти (Луфтханза 

Техник Инкубор в София) 

 Петя Ненчева, Ръководител екип за Управление и подобрение на процесите, Дивизия 

Базово обслужване на самолети в Луфтханза Техник София ООД 

14.45-15.00 Управлението на веригата на доставките като аутсорсинг услуга 

Желязко Дедов и Севин Абдилова, Мениджъри Операции в TTEC Eastern Europe 

EAD 

15.00-15.15 Дискусия 

Трето заседание Обучение и информационни технологии и системи за логистиката и веригите 

на доставките 

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

 

16.00-16.15 Взаимодействие между висшето образование, бизнеса и науката в областта на 

логистиката и управлението на веригата на доставките в България: добри практики и 

перспективи за развитие 

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

доставките“, Председател на УС на Българска асоциация по логистика 

16.15-16.30 Грижа за служителите в логистичния сектор - MyWay програма за професионално 

развитие 

Олга Василевска – Председател на УС на MВ Логистика ООД 

16.30-16.45 Проблемни области при подготовката за работа с информационни системи и 

реализация на студентите в практиката 

 Паско Пасков, Управител на Степ-Софт Алианс ЕООД 

16.45-17.00 Специфични решения за WMS в различните индустрии 

 Боян Джамбазов, Мениджър проекти в  Стедо-Софт ООД  

17.00-17.15 Стандартна идентификация на логистични единици – ефективност и прозрачност във 

веригата на доставките 

 Велин Кърчев, Сдружение GS1 България 

17.15-17.30 Дискусия 

Научна конференция – четвъртък, 23 май 2019, Малка конферентна зала 
 

9.30-10.00 Регистрация  
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10.00-12.00 Първо заседание 

12.00-13.00 Обяд  

13.00-14.40 Второ заседание 

14.50-15.20 Кафе-пауза  

15.20-17.00      Трето заседание 

17.00-17.30      Закриване на научната конференцията.  

 

Първо заседание Изграждане на устойчиви вериги на доставките в среда на несигурност и риск 

Модератори Проф. д-р Мирослава Раковска,  Доц. д-р Николай Драгомиров, 

катедра „Логистика и вериги на доставките“   

 

10.00-10.20 Supply Chains are Vulnerable to Disruption - What to Dо? 

Prof. Dr. Jan Willem Proper, Breda University of Applied Science (BUas), 

10.20-10.30 Логистиката и социалната отговорност 

 Проф. д-р Ваня Банабакова, НВУ "Васил Левски" 

10.30-10.40 Състояние на зелената логистика в предприятията от група 23.1 „Производство на 

стъкло и изделия от стъкло" 

 Доц. д-р Силвия Благоева, ИУ Варна 

10.40-10.50  Въздействие на политическите фактори върху веригите на доставки в енергийния 

сектор - актуална динамика и ключови тенденции 

Доц. д-р Елизабет Йонева, УНСС, катедра „Международни отношения“ 

10.50-11.00 Предизвикателства пред управлението на физическата дистрибуция в ерата на 

климатичните промени  

Ас. д-р Мирослав Стефанов, УНСС, катедра „Логистика и вериги на доставките“  

11.00-11.10 Ролята на обратната логистика в условията на кръгова икономика в ЕС  

Ас. д-р Лиляна Михова, УНСС, катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

11.10-11.20  Насоки за развитие на устойчивата логистика в производствените предприятия в 

България 

Виолета Чаушева, докторант, УНСС,  катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

11.20-11.30 Веригата за доставки и риска от измами 

Георги Мардов, докторант, УНСС,  катедра „Финансов контрол“ 
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11.30-11.40 Оценка на риска при одобрение на нови доставчици 

Андрей Илчев, студент, 4 курс, УНСС, специалност  „Бизнес логистика“ 

11.40-12.00 Дискусия 

 

Второ заседание Информационни и комуникационни технологии и логистични услуги за 

ефективно функциониране на веригите на доставки 

Модератор Доц. д-р Милчо Толев, катедра „Логистика и вериги на доставките“   

 

13.00-13.10 ИКТ за дигитализация на логистиката и веригите за доставка 

 Проф. д.ик.н. Емил Денчев,  УНСС, катедра „Информационни технологии и 

комуникации“ 

13.10-13.20 Използване на ERP системи за клъстери в логистиката и веригата на доставките 

Проф. д.ик.н. Емил Денчев,  УНСС, катедра „Информационни технологии и 

комуникации“ 

13.20-13.30 Перспективи и подходи при дигиталната трансформация в областта на управлението 

на веригите за доставките 

 Доц. д-р Любен Боянов, УНСС, катедра „Информационни технологии и 

комуникации“ 

13.30-13.40 Интеграционни възможности за електронните магазини с куриерските организации в 

България  

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

13.40-13.50 Интеграция на електронната търговия и куриерските услуги в съвременната цифрова 

реалност  

Доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, ИУ Варна  

13.50-14.00 BLOCKCHAIN в логистиката на здравните технологии  

Гл. ас. д-р Светлин Георгиев и ас. д-р Стаматиос Прифтис, МУ - София, Факултет 

по обществено здраве 

14.00-14.10 Модел за оптимизиране структурата на българския транспорт в съответствие с 

екологичните цели на ЕС  

Доц. д-р Танка Милкова, ИУ Варна 

14.10-14.20 Превоз на живи животни в ЕС - проблеми и перспективи  

Ас. д-р Петя Филева,  УНСС, катедра „Логистика и вериги на доставките“ 
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14.20-14.30 Международните логистични  центрове във взаимодействие с българския товарен 

автомобилен транспорт - реалности и тенденции  

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

14.30-14.50 Дискусия 

 

Трето заседание Проблеми и перспективи на управлението на логистиката и обучението по 

логистика и вериги на доставките 

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

 

15.20-15.30 Влияние на негативните подкрепления върху мотивацията на курсантите  в процеса на 

обучение   

Доц. д-р Елица Петрова, НВУ "Васил Левски" 

15.30-15.40 Прилагане на подхода управление чрез тотално качество за подобряване на 

обучението по логистика във висшите училища  

Доц. д-р Георги Кондев, ХТМУ  

15.40-15.50 Индикатори за оценка на качеството на обучение в областта на логистиката и 

управлението на веригата на доставките  

Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева,  УНСС, катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

15.50-16.00  Бъдещето на омниканалите при веригите на доставки на хранителни продукти в  

България  

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

16.00-16.10 Въздействие на логистичните характеристики на продуктите върху изграждането на 

дистрибуционни канали  

Даниел Павлов, студент, 4 курс, УНСС, специалност  „Бизнес логистика“ 

16.10-16.20 Системи за управление на качеството в логистиката и УВД 

Динко Стоянов, студент, 3 курс, УНСС, специалност  „Бизнес логистика“ 

16.20-16.30 Усъвършенстване на управлението на отпадните продукти в дейността на търговците 

на дребно  

Стефан Стоянов, студент, 3 курс, УНСС, специалност  „Бизнес логистика“ 

16.30-16.40 Трансформиране на отпадъците от бреме в ресурс  

Тодор Илиев, студент, 3 курс, УНСС, специалност  „Бизнес логистика“ 

16.40-17.00 Дискусия 


