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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №43  

22.08.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 15. август 2022 – 19. август 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: сформирането на консултативна група, към Европейската работна група за 

оценка на дигиталните медицински изделия (DMDs), ориентирани към пациенти. 

Работната група, в която участват 20 представители на различни европейски институции 

– публични и академични, е създадена през месец април 2022 год., по време на френското 

председателство на ЕС. Външната консултативна група, която предстои да бъде 

обособена, ще наблюдава, анализира и подпомага дейността на работната група за 

хармонизиране на процедурите за оценка на дигиталните медицински изделия, в рамките 

на Европейския съюз. Максималният брой на членовете на външната консултативна група 

ще бъде 15 души. Една от основните им задачи ще бъде предоставянето, на работната 

група, на примери, от практиката, за използване на дигитални медицински изделия, 

онагледяващи конкретни регулаторни нужди и пропуски. Сътрудничеството между 

консултативната група и работната група ще стартира в края на месец октомври, 

непосредствено след Европейската конференция по дигитална медицина, по време на 

която ще бъдат представени първите резултати от работните пакети, с които е ангажирана 

работната група; 

Важни срокове:  

 04. септември 2022 год.: краен срок за кандидатстване; 

 септември 2022 год.: оценка на постъпилите кандидатури и подбор; 

 началото на октомври 2022 год.: уведомяване на одобрените кандидати; 

 26. октомври 2022 год.: начало на ангажираността на консултативната група. 

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/opportunity/call-for-applications-external-advisory-group-to-the-european-

taskforce-for-harmonised-evaluation-of-digital-medical-devices-dmds/ 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 15. август 2022 – 19. август 2022) 

Предложение #2.1 

 

Относно: Европейска конференция по дигитална медицина, която ще се проведе в 

Люксембург, в периода 26. октомври – 27. октомври 2022 год. Събитието ще се случи в 

хибриден формат. Фокусът ще бъде насочен към последните изследователски пробиви в 

интердисциплинарните области на дигиталната медицина. Представители на 

https://eithealth.eu/opportunity/call-for-applications-external-advisory-group-to-the-european-taskforce-for-harmonised-evaluation-of-digital-medical-devices-dmds/
https://eithealth.eu/opportunity/call-for-applications-external-advisory-group-to-the-european-taskforce-for-harmonised-evaluation-of-digital-medical-devices-dmds/
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академичните среди, бизнеса, здравеопазването и пациентските организации ще се 

обединят около темата на събитието - Evidence-based medicine in digital therapeutics; 

Организатор: Люксембурският център за системна биомедицина (LCSB); 

Период на провеждане: 26. октомври 2022 год. – 27. октомври 2022 год.; 

Краен срок за изпращане на абстракт: 26. август 2022 год. 

Линк към таксите за участие: 

https://digitalmedicineconference.uni.lu/fees/ 

Линк за детайлна информация: 

https://digitalmedicineconference.uni.lu/ 

 

Предложение #2.2 

 

Относно: национална конференция "Равнопоставеност на жените и мъжете в 

академични и научни организации - добри практики, предизвикателства и 

перспективи", организирана от Международното висше бизнес училище и Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. Експерти в областта ще представят разработени и 

приети Планове за равнопоставеност и добри европейски практики при прилагане на 

инструменти за мониторинг. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата в процеса на 

разработване, въвеждане, изпълнение и мониторинг на Планове за равнопоставеност 

в академични и научни организации. Съгласно въведените критерии за легитимност и 

условия за финансиране на проекти, по новата програма на ЕС, за научни изследвания и 

иновации – Хоризонт Европа, от началото на 2022 год., всички научноизследователски 

организации (RPO), включително висши училища, организации за финансиране на научни 

изследвания (RFO) и други публични органи от държавите членки на ЕС и асоциираните 

страни, трябва да имат въведен План за равнопоставеност на жените и мъжете (GEP); 

Организатор: Международно висше бизнес училище и Пловдивският университет 

„Паисий Хилендарски“; 

Период на провеждане: 15. декември 2022 год.; 

Такси участие: без такса; 

Краен срок за регистрация с тема и резюме: 30. септември 2022 год.; 

Краен срок за изпращане на разширено резюме: 30. ноември 2022 год.; 

Краен срок за регистрация без доклад: 05. декември 2022 год. 

Линк за детайлна информация: 

https://sites.google.com/uni-plovdiv.bg/spearbgconf?pli=1&authuser=2 

 

Предложение #2.3 

 

Относно: двучасово виртуално обучение, насочено към възможностите за еднократно 

финансиране, в рамките на програмата Horizon Europe. Участниците в семинара ще 

научат как работи и как се случва еднократното финансиране. Ще разберат основните 

стъпки за написването на едно успешно проектно предложение. Гости, ползвали 

https://digitalmedicineconference.uni.lu/fees/
https://digitalmedicineconference.uni.lu/
https://sites.google.com/uni-plovdiv.bg/spearbgconf?pli=1&authuser=2
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еднократно финансиране, ще споделят своя опит. Организаторите са предвидили кратка 

сесия за въпроси и отговори; 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 20. октомви 2022 год.; 

Такса за участие: без такса. Не се изисква и предварителна регистрация. 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm 

 

Предложение #2.4 

 

Относно: виртуално обучение, което ще обогати Вашите познания относно 

възможностите, предлагани от научноизследователската инфраструктура 

EBRAINS. EBRAINS предлага най-добрия атлас и най-богатата база с данни за човешкия 

мозък, съчетани с мощни изчислителни и симулационни инструменти; 

Организатор: Human Brain Project; 

Период на провеждане: 07. ноември 2022 год. – 10. ноември 2022 год.; 

Такси за участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.humanbrainproject.eu/en/about-hbp/news/events/5077/infrastructure-training-

event-simulate-with-ebrains 

 

Предложение #2.5 

 

Относно: оценка на програмите „Еразъм+“, инициирана от Европейската комисия, 

целяща да установи доколко програмите работят по предназначени и доколко постигат 

първоначално поставените цели. Европейската комисия разчита на Вашето мнение 

относно „Еразъм+“ 2014 – 2020 и „Еразъм+“ 2021 – 2027. Може да изпратите Вашето 

становище до 12. септември 2022 год. Европейската комисия ще завърши както 

окончателната оценка на „Еразъм+“ 2014 – 2020, така също и междинната оценка на 

„Еразъм+“ 2021 – 2027 до 31. декември 2024 год.  

Организатор: Европейската комисия; 

Период на събиране на обратна информация: 28. юли – 12. септември 2022 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13454-Erasmus+-

2021-27-interim-evaluation-Erasmus+-2014-20-final-evaluation_en 

 

Предложение #2.6 

 

Относно: 16-та конференция на Международната асоциация на университетите 

(IAU). Темата, която ще обедини участниците в събитието, е „Relevance and Value of 

Universities to Future Society“. Съвременните общества са изправени пред множество 

проблеми, основните от които са: растящо социално неравенство, липса на емпатия и 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://www.humanbrainproject.eu/en/about-hbp/news/events/5077/infrastructure-training-event-simulate-with-ebrains
https://www.humanbrainproject.eu/en/about-hbp/news/events/5077/infrastructure-training-event-simulate-with-ebrains
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13454-Erasmus+-2021-27-interim-evaluation-Erasmus+-2014-20-final-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13454-Erasmus+-2021-27-interim-evaluation-Erasmus+-2014-20-final-evaluation_en
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толерантност, ксенофобия, потъпкване на човешките права, реална заплаха от екологичен 

колапс и накърнени демокрации. Конференцията ще събере представители на 

академичните среди и ще им предостави възможност да дискутират относно 

използването на трансформиращата сила на образованието, за справянето с тези 

глобални предизвикателства; 

Организатор: Международната асоциация на университетите (IAU); 

Период на провеждане: 25. октомври 2022 год. – 28. октомври 2022 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 01. септември 2022 год.; 

Краен срок за онлайн регистрация: 19. октомври 2022 год. След тази дата ще може да 

направите Вашата регистрация на място, при по-високи такси.  

Линк към таксите за участие:  

https://na.eventscloud.com/website/9207/registration/ 

 

Линк за детайлна информация: 

https://na.eventscloud.com/website/9207/home/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 15. август 2022 – 19. август 2022) 

Новина #3.1 

 

На 08. август 2022 год. Европейската комисия е дала своето официално одобрение на 

програмата „Образование“ 2021 – 2027. Една от целите на програмата е да бъде 

подпомогнато развитието на академичния състав както в университетите, така също и в 

изследователските организации.  

 

Линк за детайлна информация: 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1068 

 

Новина #3.2 

 

Още два български университета влязоха в европейски консорциуми. Европейската 

комисия одобри още четири алианса, в два от които участват български университети. 

Това са Медицинският университет в София и Аграрният университет в Пловдив. И така, 

българските университети, които са част от европейски университетски консорциум, 

стават общо седем. В обединенията участват 340 висши училища, от 31 държави. Всеки 

консорциум получава около 14,4 милиона евро, за период от четири години. Средствата 

са от програма „Еразъм+“. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4996 
 

 

 

 

 

https://na.eventscloud.com/website/9207/registration/
https://na.eventscloud.com/website/9207/home/
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1068
https://www.mon.bg/bg/news/4996
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Новина #3.3 

 

Проект за промяна, на вече утвърдения брой, на приема в държавните висши училища, 

през учебната 2022-2023, предвижда още 50 места за обучение на медицински сестри 

и 30 за лекарски асистенти в Медицински университет – София. Проектът е качен за 

обществено обсъждане, което ще продължи до 09. септември 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4998 

 

Линк към проекта на РМС за изменение на РМС: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7014 

 

Новина #3.4 

 

Тази година инициативата „Европейска нощ на учените“ ще се случи на 30. 

септември и ще обхване 25 държави. Основната идея е провокиране на интерес, у децата 

и младите хора, към науката и изследванията. Ежегодно инициативата привлича 

приблизително 1 милион посетители. Проследете линка, за да получите повече 

информация относно планираните събития и активности.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/2022-european-researchers-night 

 
 

https://www.mon.bg/bg/news/4998
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7014
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/2022-european-researchers-night

