
 

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Утвърждавам: 

Декан: 

 

  

  

  
 BA 338 

 ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА 
 Приета: Прот. № 8 от 02.03.2023 г. 

 Лектор:  проф. д-р Юлия Йоргова 

 
 
 

АНОТАЦИЯ 

Дисциплината предоставя знания за логистиката като теория и практика и като източник 

на конкурентно предимство на фирмите. В структурно отношение дисциплината включва теми, 

изясняващи концептуалните въпроси на логистиката, елементите на логистичната система – 

транспорт, складскладови системи, запаси, информационни системи. Специално внимание е 

отделено на организацията и управлението на отделните фази на логистичния процес във 

фирмата – снабдяване, операции и особено на стратегиите и политиките в областта на 

дистрибуцията.  

 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания и начин на мислене за общо, 

координирано и интегрирано управление на материалните, информационниите и други 

съпътстващи потоци от началното звено на логистичната верига до крайния потребител, с цел 

задоволяване изискванията на пазара, при постигане на максимална ефективност и ефикасност за 

фирмата. Курсът има за задача да създаде умения за анализиране, оценяване и вземане на 

управленски решения, свързани с придвижване на продуктите през всички фази на логистичния 

процес. 

По-конкретно, студентите трябва: 

– да разберат същността на логистичната концепция;  

– да познават функциите и елементите на логистичната система; 

– да разбират концепцията за общите логистични разходи; 

– да познават подходите и системите за управление на запасите; 

– да са запознати с приложимостта на теорията за управление на запасите при решаване на 

конкретни логистични проблеми; 

– да знаят за решенията, отнасящи се за снабдяването и производствената логистика; 

– да познават и разбират дистрибуционната политика на фирмата; 

– да разбират ролята на транспорта и складирането в логистиката; 

– да познават основните принципи на изграждане на логистичната информационна система; 

– да познават основните принципи на организация и управление на международната 

логистика и др. 
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ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината ползва придобитите от студентите знания по „Основи на управлението“, 

„Управление на операциите“, „Маркетинг“ и др. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
 
Тема 1. Логистичната концепция. 

Същност, основни цели, и предмет на логистиката. Логистична мрежа. Потоци в логистиката. 

Полезност, създавана от логистиката. Еволюция и тенденции в развитието на логистичната 

концепция. Концепция за управление на веригата на доставките. Роля на логистиката в дейността 

на фирмите. Логистична система – същност, структура и елементи. Области на управленски 

решения и управленски дейности в логистиката. Логистични процеси и дейности.  

Тема 2. Логистиката в различните сфери и отрасли. Логистичен сектор. 

Особености на логистиката в различните сфери и отрасли на икономиката. Логистичен сектор. 

Външни доставчици на логистични дейности (логистичен аутсорсинг). Логистични услуги. Структура 

и взаимовръзки на логистичния сектор. 

Тема 3. Логистични разходи.  

Същност и елементи на логистичните разходи. Класификация на логистичните разходи. 

Концепцията за „общите” разходи. Влияние на логистичните характеристики на продуктите върху 

общите разходи. Критерии за класификация на продуктите. Методът АВС анализ.  

Тема 4. Обслужване на клиентите в логистиката.  

Същност, роля и основни етапи на процеса на обслужване на клиентите. Стандарти за обслужване 

на клиентите. Фактори, влияещи върху обслужването. Връзки и зависимости между нивото на 

обслужване и логистичните разходи. 

Тема 5. Поръчките в логистиката. 

Планиране, набиране, приемане и обработка на поръчките. Видове поръчки. Цикъл на поръчките. 

Приоритети при изпълнение на поръчките. 

Тема 6. Управление на запасите. 

Същност, фактори за формиране на материалните запаси, видове запаси. Показатели за 

измерване на запасите. Разходи, свързани със запасите. Подходи и системи за управление на 

запасите и приложението им при решаването на логистични проблеми. 
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Тема 7. Снабдяване (входяща логистика). 

Същност, роля и значение на снабдяването в логистичната система. Дейности в 

снабдяването.Стратегически решения за снабдяването. Разработване на стратегии за снабдяване. 

Планиране на покупките. Избор на доставчици и взаимоотношенията с тях. Осъществяване на 

цикъла на снабдяването. 

Тема 8. Производствена (вътрешна) логистика. 

Логистични аспекти на планирането на продукта и капацитета. Влияние на процеса на 

производство и разположението на оборудването върху логистиката. Роля на планиране на 

операциите в логистиката. Системи за планиране потребностите от материали.  

Тема 9. Дистрибуционна политика на фирмата. 

Същност и роля на дистрибуцията в маркетинг-микса на фирмата. Основни дейности, извършвани 

в процеса на дистрибуцията. Взаимодействието между производство, маркетинг и логистика в 

дистрибуцията. Области на управленски решения в дистрибуцията. 

Тема 10. Дистрибуционни канали. 

Същност, цели и задачи на дистрибуционния канал. Дейности и потоци в каналите. Видове 

дистрибуционни канали. Нива на канала. Роля и функции на производителите в дистрибуционните 

канали. Посредници в каналите – роля, функции, видове. Предимства и недостатъци на 

използването на посредници. Влияние на Интернет върху дистрибуцията и дистрибуционните 

канали. 

Тема 11. Взаимоотношенията в дистрибуционните канали. 

Взаимоотношенията в един канал. Вертикална и хоризонтална интеграция. Сътрудничество и 

партньорство, конфликти и лидерство в дистрибуционния канал. Форми за насърчаване на 

посредниците в дистрибуционния канал. 

Тема 12. Закупуване. 

Същност и етапи на процеса на закупуване. Основни решения при закупуването. Организация на 

доставките.  

Тема 13. Обратна логистика.  

Условия и особености при проектирането на обратни логистични канали. Операции на обратната 

логистика. Обратна логистика на вторичните материални ресурси. 

Тема 14. Приложение на концепцията „Точно навреме“ (Just in Time –JIT) в логистиката. 

Същност, възникване и разпространение на концепцията. „Точно навреме“ като управленска 

философия. „Точно навреме“ като подход за управление на операциите. Методът Канбан. „Точно 

навреме“ в снабдяването и дистрибуцията. 

Тема 15. Транспортът в логистиката. 

Функции на транспорта. Решения в областта на транспорта. Логистична оценка на различните 

видове транспорт. Критерии и методи за избор на различните видове транспорт. Съображения за 

използване на собствен или нает транспорт. Тенденции в развитието на транспортните системи. 

Тема 16. Съхранение на стоките.  

Роля и функция на складирането в логистиката. Видове складове. Принципи на организация на 

складовите площи. Складови технологии и техники. Решения в складовите системи. Палетизация и 

контейнеризация. Превръщането на складовете в логистичен център. Модели и методи за 

определяне местоположението и капацитета на складовете – критерии за оптималност. 

Тема 17. Информационни системи в логистиката. 
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Цели и роля на информационните потоци в логистиката. Основни принципи на изграждане на 

логистична информационна система. Автоматизирани информационни системи за идентификация 

и управление на движението на товарите.  

Тема 18. Международна логистиката. 

Международна логистика – особености, влияние на факторите на макросредата. Организация и 

управление на международните логистични дейности. Документация при международната 

логистика. Стандартите ИНКОТЕРМС. 

 

Забележка: Курсът на обучение за студентите в редовна форма включва посещение на логистична 

фирма или бизнес организация, изнасяне на лекция и кратко практическо обучение по конкретна 

тема в областта на логистиката и дистрибуционната политика. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на курса, 

изискванията към подготовката им, препоръчителните литературни източници, методите на 

оценяване и изпитния въпросник. 

1. Лекциите са по темите от учебната програма и завършват с обобщени въпроси за 

самоподготовка. 

2. В семинарните упражнения студентите дискутират, решават задачи и казуси, целящи 

прилагането на практика на основните постановки и концепции от теорията. 

3. По време на обучението се осъществяват срещи с представители на практиката или 

посещения на реално действащи предприятия с цел разширяване на практическия опит на 

студентите. 

4. Като обратна връзка за усвояването на материала по време на курса се провеждат 

междинни контролни, включващи тестове и задачи. 

5. За подпомагане на учебния процес и разширяване на възможностите на преподавателя 

при осъществяването на текущия контрол по дисциплината се използват електронни материали, 

предоставени на студентите в платформата Moodle. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на студентите се оценява чрез писмен изпит, включващ тест. През семестъра 

е предвидено изпълнението на задания за самостоятелна работа, които формират текущата 

оценка. 

Крайната семестриална оценка се оформя от резултатите от изпита, оценката от 

текущия контрол и активното участие в занятията. Освобождаване от семестриален изпит се 

допуска с отлична оценка от текущ контрол. 

 

 
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Учебни материали и ресурси в тематичните модули в курса в Мудъл 

2. Раковска М., Н. Драгомиров, К. Луканов, Бизнес логистика, ИК-УНСС, 2018. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Благоев Б., Стопанска логистика, УИ Наука и икономика, В., 2009. 
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2. Димитров П.К., М. Толев и др., Логистични системи, УИ „Стопанство”, С., 2010. 

3. Димитров П.К., Логистиката в България. Проблеми и перспективи на развитие, УНСС, 

С., 2013. 

4. Димова Н., Дистрибуционна политика, НБУ, 2011. 

5. Драгомиров, Н., Информационни системи и технологии в логистиката, ИК-УНСС, 2015. 

6. Катранджиев Хр., Дистрибуционна политика, УИ „Стопанство“, 2008. 

7. Раковска М.А., Международна логистика, УИ “Стопанство”, С., 2011. 

8. Тонкова Е. Дистрибуционни практики и решения: Задачи, казуси и тестове, УИ Наука и 

икономика, В., 2012. 

9. Цветков Ц., Логистика – модерната високомехатронизирана логистика и 

пространствената ѝ дигитализация, ИК СТЕНО, Варна, 2021. 

10. Harvard Business Review за Управление на веригата за снабдяване, Изд. „Класика и 

Стил“, С., 2009. 

11. Murphy Jr. P.R., A.M. Knemeyer, Contemporary Logistcs, 11th ed., PEARSON, 2015. 

12. Myerson, Paul A , Supply Chain and Logistics Management Made Easy: Methods and 

Applications for Planning, Operations, Integration, Control and Improvement, and Network 

Design, Pearson FT Press, 2015. 

13. Richards G., S. Grinsted, The Logistics and Supply Chain Toolkit: Over 90 Tools for 

Transport, Warehousing and Inventory Management, Kogan Page Ltd, 2016. 
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ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
:  

  

  

  
 BA 338 

 ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА 
 Лектор:  проф. д-р Ю.Йоргова 

 
1.  Логистичната концепция. Същност, основни цели, и предмет на логистиката. Логистична 

мрежа. Потоци в логистиката. Полезност, създавана от логистиката.  

2. Еволюция и тенденции в развитието на логистичната концепция.  

3. Концепция за управление на веригата на доставките. Роля на логистиката в дейността на 

фирмите. Логистична система – същност, структура и елементи.  

4. Области на управленски решения и управленски дейности в логистиката. Логистични 

процеси и дейности.  

5. Особености на логистиката в различните сфери и отрасли на икономиката.  

6. Логистичен сектор. Външни доставчици на логистични дейности (логистичен аутсорсинг).  

7. Логистични услуги. Структура и взаимовръзки на логистичния сектор. 

8. Същност и елементи на логистичните разходи. Класификация на логистичните разходи. 

Концепцията за „общите” разходи.  

9. Влияние на логистичните характеристики на продуктите върху общите разходи. Критерии за 

класификация на продуктите. Методът АВС анализ.  

10. Обслужване на клиентите в логистиката. Същност, роля и основни етапи на процеса на 

обслужване на клиентите. Стандарти за обслужване на клиентите.  

11. Фактори, влияещи върху обслужването. Връзки и зависимости между нивото на обслужване 

и логистичните разходи. 

12. Поръчките в логистиката. Планиране, набиране, приемане и обработка на поръчките. 

Видове поръчки. Цикъл на поръчките. Приоритети при изпълнение на поръчките. 

13. Управление на запасите. Същност, фактори за формиране на материалните запаси, видове 

запаси. Показатели за измерване на запасите. Разходи, свързани със запасите.  

14. Подходи и системи за управление на запасите и приложението им при решаването на 

логистични проблеми. 

15. Снабдяване (входяща логистика). Същност, роля и значение на снабдяването в 

логистичната система. Дейности в снабдяването. 

16. Стратегически решения за снабдяването. Разработване на стратегии за снабдяване. 

Планиране на покупките.  

17. Избор на доставчици и взаимоотношенията с тях. Осъществяване на цикъла на 

снабдяването. 

18. Производствена (вътрешна) логистика. Логистични аспекти на планирането на продукта и 

капацитета. Влияние на процеса на производство и разположението на оборудването върху 

логистиката.  
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19. Роля на планиране на операциите в логистиката. Системи за планиране потребностите от 

материали.  

20. Дистрибуционна политика на фирмата. Същност и роля на дистрибуцията в маркетинг-

микса на фирмата. Основни дейности, извършвани в процеса на дистрибуцията.  

21. Взаимодействието между производство, маркетинг и логистика в дистрибуцията. Области 

на управленски решения в дистрибуцията. 

22. Дистрибуционни канали. Същност, цели и задачи на дистрибуционния канал. Дейности и 

потоци в каналите.  

23. Видове дистрибуционни канали. Нива на канала. Роля и функции на производителите в 

дистрибуционните канали.  

24. Посредници в каналите – роля, функции, видове. Предимства и недостатъци на 

използването на посредници.  

25. Влияние на Интернет върху дистрибуцията и дистрибуционните канали. 

26. Взаимоотношенията в дистрибуционните канали. Взаимоотношенията в един канал. 

Вертикална и хоризонтална интеграция.  

27. Сътрудничество и партньорство, конфликти и лидерство в дистрибуционния канал.  

28. Форми за насърчаване на посредниците в дистрибуционния канал. 

29. Закупуване. Същност и етапи на процеса на закупуване. Основни решения при 

закупуването. Организация на доставките.  

30. Обратна логистика. Условия и особености при проектирането на обратни логистични 

канали. Операции на обратната логистика.  

31. Обратна логистика на вторичните материални ресурси. 

32. Приложение на концепцията „Точно навреме“ (Just in Time –JIT) в логистиката. Същност, 

възникване и разпространение на концепцията.  

33. „Точно навреме“ като управленска философия.  

34. „Точно навреме“ като подход за управление на операциите. Методът Канбан.  

35. „Точно навреме“ в снабдяването и дистрибуцията. 

36. Транспортът в логистиката. Функции на транспорта. Решения в областта на транспорта. 

Логистична оценка на различните видове транспорт.  

37. Критерии и методи за избор на различните видове транспорт. Съображения за използване 

на собствен или нает транспорт. Тенденции в развитието на транспортните системи. 

38. Съхранение на стоките. Роля и функция на складирането в логистиката. Видове складове. 

Принципи на организация на складовите площи.  

39. Складови технологии и техники. Решения в складовите системи. Палетизация и 

контейнеризация.  

40. Превръщането на складовете в логистичен център. Модели и методи за определяне 

местоположението и капацитета на складовете – критерии за оптималност. 

41. Информационни системи в логистиката. Цели и роля на информационните потоци в 

логистиката. Основни принципи на изграждане на логистична информационна система.  

42. Автоматизирани информационни системи за идентификация и управление на движението 

на товарите.  

43. Международна логистика – особености, влияние на факторите на макросредата. 

Организация и управление на международните логистични дейности.  
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44. Документация при международната логистика. Стандартите ИНКОТЕРМС. 
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