
     Теми за дипломни работи по Логистика 

 

1. Проблеми на дистрибуционната логистика на фирма …….. 

2. Възможности за подобряване на логистично обслужване във фирма …….. 

3. Проблеми на управлението на логистичните разходи на фирма …… 

4. Възможности за развитие и подобряване на транспортна дейност на фирма …… 

5. Влияние на материално-техническото снабдяване върху ефективността на 

производството в …….. 

6.  Проблеми на дистрибуционната логистика на българска фирма 

7. Възможности за рационална организация на материалния поток в производствената 

подсистема на предприятие …….. 

8. Проблеми на управлението на взаимоотношенията в дистрибуцията на ……… 

9. Възможности за повишаване на потребителската удовлетвореност от логистичните 

услуги на фирма …… 

10. Интегрираното   управление   на   логистичната   система   като   основа за 

оптимизиране равнището на обслужване на клиентите на фирма ……. 

11. Информационни технологии в дистрибуционната логистика 

12. Информационни технологии в логистиката на снабдяването 

13. Информационни технологии в транспортната логистика 

14. Информационно осигуряване на дистрибуционната логистика 

15. Митнически аспекти на транспортната логистика във фирма ……. 

16. Проблеми на транспорта и складирането в производствената подсистема на 

предприятие …….. 

17. Насоки за съкращаване на продължителността на производствено-логистичния цикъл в 

предприятие ……… 

18. Проблеми на организацията и управлението на логистичните дейности по обслужване 

на клиентите на фирма …… 

19. Проблеми на организацията и управлението на транспорта във фирма …….. 

20. Проблеми на логистичната информационна система на фирма …… 

21. Възможности за подобряване на организацията и управлението на производството и 

доставките в предприятие ……….. 

22. Приложение на стандартите за електронен обмен на данни в логистичната система на 

фирма …… 

23. Проблеми на избора и внедряването на ERP система на фирма ……  



24. Проектиране на дистрибуционен канал на фирма …… (продукт) 

25. Състояние и развитие на автомобилния транспорт в държава/регион 

26. Състояние и развитие на въздушния транспорт в държава/регион 

27. Състояние и развитие на транспорта в държава/регион 

28. Състояние и развитие на морския транспорт в държава/регион 

29. Проблеми на аутсорсинга в държава/регион 

30. Развитие на логистичните дейности в ТНК (в държава/регион на света по избор) 

31. Развитие и приложение на обратната логистика (в държава/регион на света по избор) 

32. Проблеми на развитието и управлението на веригата на доставки на фирма ……  

33. Оценка и насоки за развитие на средствата и методите за автоматизирана 

идентификация в логистиката на ………. 

34. Състояние на транспорта в Р България и мястото му в макрологистична система на 

Европейския съюз 

35. Възможности за развитие на складовото стопанство във фирма ……. 

36. Управление на бизнес процесите във фирма ……   чрез ERP системи 

37. Проблеми на управлението на логистичните разходи на фирма ……  

38. Възможности за усъвършенстване на управлението на материалните и информационни 

потоци във веригата на доставки на фирма ……   

39. Проблеми на управлението на качеството на логистичното обслужване на фирма ……  

40. Възможности за усъвършенстване на дистрибуционната дейност на фирма ……  

41. Възможности за усъвършенстване на управлението на складовото стопанство на фирма 

…….. 

42. Възможности за усъвършенстване на снабдяването на фирма ……. 

 

       Изготвил: Проф. д-р М. Кичева 


