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ИКОНОМИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ОЙРОШПЕД АД КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН 

БИЗНЕС И ЛОГИСТИКА“  

ЛОГИСТИКАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ

КРЪГЛА МАСА

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

УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

ПРОГРАМА

28 октомври 2022 г.  
гр. Варна 

Официална страница на кръглата маса: http://logistics.ue-varna.bg/

https://logistics.ue-varna.bg/
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28 октомври 2022 г. (петък) 

09:00-10:00 Регистрация на участниците в кръглата маса – 
Икономически университет – Варна, пред Зала 1 

10:00-12:30 Официално откриване и пленарна сесия – 
Икономически университет – Варна, Зала 1 

Линк към сесията в Google Meet: https://meet.google.com/zax-ggmr-tsj 

Час ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 

10:00-10:30 Тържествено слово, посветено на 15 годишнината от създаването на специалност 
„Логистика” - доц. д-р Силвия Благоева. 

Поднасяне на приветствия и поздравителни адреси. 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 

Час Лектор Тема 

10:30-11:00 Явор Панталеев - Председател 
на съвета на директорите на 
„Ойрошпед“ АД 
Георги Иванов – Търговски 
директор на „Ойропорт“ ООД 
(морски транспорт и спедиция) 

Динамика и  предизвикателства в морските 
контейнерни превози 

11.00-11.10 Въпроси и дискусия 

11:10-11:40 Емил Димитров, ръководител 
направление „Логистика“, 
Kaufland България ЕООД 

Kaufland България по пътя на климатичната 
неутралност 

11.40-11:50 Въпроси и дискусия 

11:50-12:20 Мария Дерменджиева - 
изпълнителен директор на 

„ТРИЛЕНД” АД 

Управление на глобални вериги на доставка – 

предизвикателства и решения в условията на 
криза 

12:20-12:30 Въпроси и дискусия 

12:30-13:30 Обедна почивка 

Линк към сесията в Google Meet: https://meet.google.com/zax-ggmr-tsj 

13:30-17:00 Среща-дискусия по основни направления на кръглата маса: 
- Съвременни изисквания към обучението на специалисти по логистика
- Регулациите в логистичния сектор и тяхното отражение върху неговото 

състояние и развитие

- Устойчиво развитие и зелена логистика

17:00-17:15 Закриване на кръглата маса, Зала 1 

 18:30 Коктейл (зала за хранене на Икономически университет – Варна) 

https://meet.google.com/zax-ggmr-tsj
https://meet.google.com/zax-ggmr-tsj
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ДОКЛАДИ ПО ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КРЪГЛАТА МАСА 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЛОГИСТИЧНИЯ СЕКТОР 

 

Проф. д.н. Ваня Банабакова 

Дигитализацията в логистиката и транспортните компании – ползи и някои проблеми  

 

Доц. д-р Донка Желязкова, Доц. д-р Михал Стоянов 

Сравнителен анализ на пощенската индустрия в България и избрани страни от ЕС-27  

 

Доц. д-р Боряна Върбанова 

Финансов мениджмънт в социалната логистика  

 

Доц. д-р Илиан Минков 

Проявления на опубличената в интернет фирмена култура на куриерските фирми в България
  

Доц. д-р Пламен Павлов 

Изобретателска активност в България, защитена чрез полезни модели за периода 2019 – 2021 

година  

 

Гл. ас. д-р Десислава Алексиева 

От административно решение до логистично решение в публичния сектор  

 

Докторант Ани Метиева 

Логистични аспекти и особености на био продуктите  

 

Докторант Мая Костова 

Роля и значение на опаковките на козметични продукти в логистичната система  

 

СЪВРЕМЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО 
ЛОГИСТИКА 

 

Проф. д-р Юлиан Василев, Гл. ас. д-р Пламена Милушева 

Връзки на степента на полезност на дисциплините (според студентите) с някои аспекти на 
реализацията (месечно възнаграждение и време за намиране на работа) на завършилите 
студенти специалности „Логистика“ и „Логистичен мениджмънт“  

 

Доц. д-р Иван Петров 

Кариерните нагласи за работа като наемни служители на завършилите обучение по логистични 
специалности в Икономически университет – Варна  

 

Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов, Гл. ас. д-р Петя Филева 

Потенциал на електронното обучение за придобиване и поддържане на професионалната 
квалификация в областта на логистиката и веригите на доставки  

 

Доц. д-р Иван Петров 

Предприемаческите нагласи и намерения на завършилите логистични специалности в 
Икономически университет – Варна  
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УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 

Гл. ас. д-р Милчо Близнаков 

Предаване на риска по веригите за доставки 

Гл. ас. д-р Моника Михайлова 

Динамични способности на веригите на доставка 

Докторант Даниел Ангелов Павлов 

Идентифициране на участниците в логистичните процеси и тяхната връзка с 
конкурентоспособността на веригите на доставки  

АНТИКРИЗИСНИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ЛОГИСТИКАТА 

Проф. д-р Росен Николаев, Доц. д-р Танка Милкова 

Приложение на теория на игрите за избор на оптимална стратегия за управление на запаси 

Доц. д-р Йордан Иванов 

Актуални проблеми пред товарния автомобилен транспорт в Североизточен регион за 
планиране 

Гл. ас. д-р Стефан Калпачев 

Състояние и проблеми на железопътния транспорт през периода 2013 – 2021 г. 

Доц. д-р Пламен Павлов 

Предимства и недостатъци на аутсорсинга в контекста на кризисна среда 

Доц. д-р Николай Драгомиров 

Възможности за използване на дигитални инструменти при анализа на научна литература 

Гл. ас. д-р Милен Динков 

Логистика и логистична стратегия в организацията 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЕНА ЛОГИСТИКА 

Доц. д-р Петя Данкова 

Целите на ООН за устойчиво развитие 2030 в условията на криза: екологични измерения 

Доц. д-р Силвия Благоева, докторант Радостина Йорданова 

Приложение на зелени логистични практики от предприятията, произвеждащи стъкло и изделия 
от стъкло  

Гл. ас. д-р Влади Куршумов 

Особености на градската логистика в контекста на концепцията за устойчиво развитие 

Инж. Борис Грамчев, Проф. д-р Светлана Димитракиева 

Основни насоки при интервенцията на екипните процеси с цел повишаване на екипната 
ефективност в съвременните организации  
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Diplom-Volkswirt Lothar Grimminger 

The honourable merchant: characteristics and historical background  

 

Доц. д-р Венцислав Перков, Доц. д-р Симеонка Петрова 

Тенденции и зависимости на устойчивото потребление на плодове от доходите на 
домакинствата в България  

 

Гл. ас. д-р Влади Куршумов 

Концепцията „Нулеви отпадъци“ като фактор за устойчиво развитие на градовете 

 

Докторант Мая Костова 

Екологични предизвикателства пред опаковките на козметичните продукти  

 

 


