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В този брой на сп. „Проблеми на географията“ се публикуват 
част от докладите, изнесени в секция География на Седмата международна 

конференция FMNS-2017 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКАТА“
14–18.06.2017, Благоевград, БЪЛГАРИЯ

 

С финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката 
и Фонд „Научни изследвания“

Международната научна конференция „Съвременни тенденции в науката“ 
(FMNS-2017), организирана за седми пореден път от Природо-математическия 
факултет (ПМФ) на Югозападния университет „Неофит Рилски“, се проведе в 
Университетския център „Бачиново“ под патронажа на Ректора на ЮЗУ доц. 
д-р Борислав Юруков.

Проявата попада в две от петте приоритетни направления на Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания в България до 2020 г.:

1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-
технологии;

2. Информационни и комуникационни технологии.
Конференцията е в съответствие и със Стратегията за развитие на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ (2012–2020), по-специално т. II. „Развитие на научни изслед-
вания и иновации“: „Развитието на научните изследвания в университета пред-
вижда оптимизиране на интеграцията и научния потенциал чрез участие в на-
учни форуми“. Тя допринася за един от важните за Югозападния университет 
приоритети, а именно, университетът да бъде част от изграждането на Европей-
ското научноизследователско пространство (European Research Area).

Основна цел на Седмата конференция FMNS-2017, както и на предишни-
те шест, е да осигури платформа на всички преподаватели, докторанти и изя-
вени студенти от ПМФ и други факултети на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и 
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учени от университети и научни институти в страната и чужбина, да докладват 
свои актуални научни и научно-приложни постижения. Конференцията предос-
тавя възможности на участниците да обменят нови идеи и опит, да създадат 
научни контакти и да намерят глобални партньори за бъдещо сътрудничество.

Дейността на Международната научна конференция FMNS-2017 е органи-
зирана в следните основни тематични направления:

• Химия
• Физика
• География
• Eкология и опазване на околната среда
• Математика
• Информатика
• Технически науки
• Методика на обучението.
Освен презентациите и постерните сесии в основните тематични направ-

ления в деня да откриването на конференцията са изнесени и четири пленарни 
доклада. 

В рамките на два дни в секция География са представени общо 14 докла-
да, част от които се публикуват в настоящия брой на сп. „Проблеми на геогра-
фията“.

SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF FMNS (FMNS-2017)
MODERN TRENDS IN SCIENCE

14 - 18.06.2017, Blagoevgrad, BULGARIA

Under the patronage of Prof. Borislav Jurukov – Rector of South-West University 
“Neofit Rilski”) 

With the financial support of the Ministry of Education and Science & the National Science 
Fund of Bulgaria

The Seventh International Conference “Modern Trends in Science” (FMNS-2017) is 
organized by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at South-West University 
“Neofit Rilski”, Blagoevgrad, BULGARIA.

FMNS-2017 is a multi-disciplinary conference, which main objective is to provide a 
platform for researchers, academicians, practitioners, as well as industrial professionals to 
present their research results and development activities in the fields of Natural Science and 
Technologies. The conference provides opportunities for the delegates to exchange new ideas 
and application experiences, to establish research relations and to find global partners for 
future collaboration.

During the conference a broad range of research and applied topics were presented and 
discussed, covering the fields of: Chemistry, Physics, Geography, Ecology and Environmental 
Protection, Mathematics, Informatics, Technical Sciences, Methodology in Education.

In this issue of Geography Problems journal, some of the papers presented in the 
Geography section are published. 


