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Изисквания за техническо оформяне и представяне 
на докладите: 

 
 За участие в конференцията всеки автор може да 

представи един доклад. 
 Докладите трябва да бъдат предадени на електронен 

и хартиен носител. 
 Максималният обем на докладите е 10 страници, 

включително илюстративния материал. 
 При техническото оформяне на докладите е 

необходимо да се спазват следните изисквания: 
 Шрифт: Times New Roman, 12 pt 
 Междуредие: single 
 Тема: Times New Roman, 14 pt, bold, centered 
 Автор: 14 pt, bold, italic, centered 
 
Докладите ще бъдат отпечатани в сборник. 
 
Работни езици на конференцията са български и 
английски. 
 
Такса за участие  -  50 лв. 
Таксата за участие се плаща по банков път по сметка на 
УНСС:    
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01 
Основание за плащане – Такса участие в конференция 
«Логистиката в променящия се свят» 
 
Важни срокове 
Срок за подаване на заявки за участие  - 30.06.2014  
Срок за депозиране на доклади -   20.08.2014 
Срок за заплащане на такса участие -  20.08. 2014 
 
 

 
 
 

 

 
 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И 
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
Катедра “Стопанска логистика ” 

Център за логистични изследвания и обучение 
 
 
 
 
 
 

П О К А Н А 
 
 
 

Девета международна научна конференция 
 
 

“ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ 
СВЯТ” 

 
 
 
 
 
 

23-25 септември, 2014 г. 
УОБ - УНСС  

 с. Равда 



ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: 
 
Традиционната международна конференция 
„Логистиката в променящия се свят“ е 
фокусирана върху проблемите на развитието на 
логистиката у нас в контекста на приобщаване 
към световните и европейски тенденции. Нейната 
основна цел е да предостави форум за 
дискутиране на възможностите и 
предизвикателствата в развитието на логистиката 
в практико-приложен и научно-изследователски 
аспект.  
 
Конференцията е насочена към вниманието на: 
ръководители на фирми, преподаватели, 
изследователи, консултанти и специалисти с 
професионални интереси в областта на 
логистиката. Темите за дискусии включват (но не 
се изчерпват с): 
 

I. Логистиката в различните сектори и 
отрасли на икономиката 

II. Технологии в логистиката и 
управлението на веригата на 
доставките 

III. Тенденции в развитието на 
логистиката и управлението на 
веригата на доставките 

 

 
 
 
Програмата на конференцията е отворена за 
включване и на други предложения, които ще се 
приемат с благодарност. 
 

 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА 

 

23 септември 2014 г. 

16.00 - 18.00 ч.   Регистрация на участниците 

 

24 септември 2014 г. 

9.00 - 9.15 ч.        Откриване на конференцията 

9.15 - 12.30 ч.      Пленарно заседание 

12.30 - 13.30 ч.    Обедна почивка 

13.30 - 15.00 ч.    Заседания по секции 

15.00 - 15.30 ч.  Кафе пауза 

15.30 - 17.30 ч.    Заседания по секции 

19.30 ч.   Коктейл    

25 септември 2014 г. 

9.00 - 11.00 ч.   Заседания по секции 

11.00 - 11.15 ч.   Кафе пауза 

11.15 - 13.00 ч.     Заключителна сесия,  

  Закриване на конференцията  

13.00 - 14.30 ч.      Обяд 

  

За презентациите е осигурена мултимедия. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

З А Я В К А 
за участие в  Научна конференция 

на тема: 
“ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ 

СЕ СВЯТ” 
 

1. Лична информация 

Име:        

Длъжност / титла:     

Организация / институция:      

Адрес за кореспонденция:    

Телефон:  Факс:  E-mail:   
 

2. Ще участвам в конференцията 

 без доклад 

 с доклад на тема:     

        
 

3. Резервация за хотел в УОБ на УНСС, с. Равда 
23.09.2014  ДА                 НЕ   
24.09.2014   ДА                 НЕ   
Цената на нощувката в УОБ на УНСС е 30 лв.  
 
Контакти 
гр. София 1700, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС,  
катедра “Стопанска логистика” 
Тел. (+3592) 8195610 
е-mail – liliavel@unwe.bg 
Лилия Величкова 


