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ГРАФИК 

на обучение за учители 

Приложение на казусния метод при обучението по 

спедиция, транспорт и логистика 
 

Присъствена част: 30-31.03.2023 г. 

Място: Учебен център - НСБС, гр. София, бул. Шипченски проход №43, вх. Б, ет. 1 

 

30.03.2023 г. (четвъртък) 

09:15-09:30 Откриване на обучението 

 

 

09:30-10:15 

1. Методология на обучението чрез казуси 

1.1. Същност и предимства на казусния подход в обучението 

1.2. Етапи при приложението на казусния подход в обучението 

1.3. Принципи на казусния подход в обучението 

Лектор: доц. д-р Момчил Антов 

10:15-10:30 Кафе – пауза  

 

10:30-12:00 

2. Практически аспекти на обучението по митническо представителство 

2.1. Технологични особености на митническото представителство 

2.2. Митническо представителство при внос, износ и транзит на стоки 

Лектор: доц. д-р Момчил Антов 

12:00-13:00 Обедна почивка 

 

 

13:00-14:45 

3. Практически аспекти на обучението по автомобилна спедиция 

3.1. Услуги и превозни средства в автомобилния транспорт 

3.2. Организация на спедицията и превоза на различни видове товари с 

автомобилен транспорт 

3.3. Ценообразуване, договаряне и изпълнение на вътрешни и 

международни автомобилни превози 

Лектор: доц. д-р Борислав Арнаудов 

14:45-15:00 Кафе – пауза  

 

 

15:00-16:45 

4. Практически аспекти на обучението по железопътна спедиция 

3.1. Услуги и превозни средства в железопътния транспорт 

3.2. Организация на спедицията и превоза на различни видове товари с жп 

транспорт 

3.3. Ценообразуване, договаряне и изпълнение на вътрешни и 

международни железопътни превози 

Лектор: доц. д-р Борислав Арнаудов 

31.03.2023 г. (петък) 

 

 

09:00-10:45 

5. Практически аспекти на обучението по въздушна спедиция 

5.1. Организация на спедицията и превоза на различни видове товари с 

въздушен транспорт 

5.2. Чартиране на самолети и въздушна консолидация 

5.3. Ценообразуване, договаряне и изпълнение на въздушни превози 

Лектор: проф. д-р Христина Николова 

10:45-11:00 Кафе – пауза  

11:00-12:00 6. Практически аспекти на обучението по воден и мултимодален 

транспорт и спедиция 
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6.1. Спедиция и превоз на товари с морски и речен транспорт, чартиране на 

кораби 

6.2. Организация на мултимодален, интермодален и комбиниран транспорт 

на транспортни единици и групажи 

6.3. Ценообразуване, договаряне и изпълнение на морски и речни превози 

и мултимодални превози 

Лектор: проф. д-р Христина Николова 

12:00-13:00 Обедна почивка 

13:00-13:45 Продължение по тема 6 

13:45-14:00 Кафе – пауза  

 

14:00-15:45 

7. Практически аспекти на обучението по складова логистика 

7.1. Организация и управление на складовите процеси 

7.2. Ценообразуване, договаряне и изпълнение на складовите услуги 

Лектор: Цветин Тодоров 

 

 

Неприсъствена част: 01-13.04.2023 г. 

Работа в електронна среда (платформа Moodle): https://e-learning.nsbs.bg  

Дейности 

 

онлайн достъп 

8. Практикум - разработване на казуси по спедиция, транспорт и 

логистика 

8.1. Конфигуриране на казусни ситуации по видове транспорт 

8.2. Изработване на модели на казусни задания по видове транспорт 

 

https://e-learning.nsbs.bg/

