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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуалността на изследването произтича от замърсяването на 

околната среда, което е един от основните проблеми, стоящи пред 

държавните институции, предприятията и обществото. Събирането и 

повторното използване на създадените отпадъци е в основата на ус-

тойчивото развитие на цялата икономическа система. Чрез обратната 

логистика е възможно да се повиши ефективното използване на 

изчерпаемите ресурси. 

Обект на изследването са производствени и търговски пред-

приятия от различни икономически сектори в България. Предмет на 

настоящото изследване са проблемите пред приложението на обрат-

ната логистика, а целта е да се разкрият проблемите и възможностите 

пред внедряване на обратната логистика в българските предприятия. 

За постигане на целта са формулирани следните задачи: 

 изясняване същността на обратната логистика, предпостав-

ките за нейното възникване и определяне на обхвата ѝ, в сравнение с 

другите видове логистика; 

 синтезиране на дейностите на обратната логистика и фак-

торите, влияещи върху нея; 

 проучване на възможностите за измерване на аспектите на 

обратната логистика и приложението на различни методи за нейното 

изучаване;  

 адаптиране на методология за изследване на проблемите 

пред обратната логистика в България; 

 разработване на анкетна карта; 

 апробиране на систематизираната методология чрез про-

веждане на емпирично проучване и анализ на проблемите пред об-

ратната логистика в българските предприятия. 

Основната теза е, че внедряването на обратната логистика раз-

крива нерешените проблеми и новите възможности пред българските 

предприятия за по-ефективното използване на ресурсите и постигането 

на устойчив растеж. 
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В изследването са използвани следните методи: индукция, де-

дукция, описание, анкетно проучване, графичен анализ и статистически 

анализ (регресионен анализ и стъпкова регресия). 

В настоящото изследване е отделено внимание предимно на 

икономическите аспекти на обратната логистика, като освен това е за-

сегнат и екологичният аспект. Извън фокуса остава социалният аспект 

на обратната логистика, който може да бъде обект на бъдещи проучва-

ния на автора. Към настоящия момент авторът се ограничава до използ-

ването предимно на качествена информация за изследваното явление 

поради липсата на ясно изразена синтезирана количествена информа-

ция, описваща дейностите по обратна логистика. 

  


