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ПЛАН 

за дейността на НРЛ Контрол и мониториране на антимикробната 

резистентност през 2020г 

 

 

I. Лечебно-диагностична и референтна дейност 

 

 Надзор на АМР: Фенотипно и генетично характеризиране на мултирезистентни 

(в това число и XDR и PDR) клинично значими изолати от страната : 

идентификация; потвърждaване на идентификация; определяне на антибиотична 

чувствителност според EUCAST и доказване на гени и мутации, асоциирани с 

антимикробна лекарствена резистентност.  Срок – постоянен 

 

 Разширяване на обхвата на надзора чрез интер-институционална 

колаборация с Референтната лаборатория по АМР на НДНИВМИ към 

БАБХ: изследване на животински MDR щамове и механизми на резистентност с 

епидемичен потенциал Срок – постоянен 

 

 При необходимост се прилагат методи за епидемиологично маркиране: MLST, 

MLVA, PFGE. Срок – постоянен 

 

 Потвърждаване на продуценти на карбапенемази и резистентност към 

полимиксини с епидемиологично значение чрез Carba NP test, Polymixin NP test , 

различни PCR- базирани методи Срок – постоянен 

 

 Специализираните изследвания на лица включват доказване на Clostridioides 

difficile във фецес чрез Real-time PCR Срок – постоянен 

 

 Организиране и провеждане на външния контрол на мрежата 

микробиологични лаборатории от страната „Оценка на качеството на 

микробиологичната диагностика (първо, второ или трето ниво)“ 

 
 Участие в международни системи за контрол на качеството: 



- ECDC External quality assessment of laboratory performance – European 

Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2020 

- Идентификация, микроскопия, изпитване на антимикробна чувствителност, 

Bacteriology 412, INSTAND, e.V. Düsseldorf, Германия; февруари 2020 

 

 

 

II. Научна дейност 

 

 Въвеждане на целогеномно секвениране при надзора на антибиотичната  

резистентност : Срок декември 2020 

 

 Въвеждане на нови методи за изпитване на вирулентност – изследване на 

биофилм и PCR –базирани методи за детекция на гени асоциирани с 

вирулентност и патогенност : Срок декември 2020 

 

 Изследване на хипер- ефлуксни механизми на АМР чрез молекулярно 

генетиочни методи 

 

 Изследване на нови мутации свързани резистентност към полимиксини 

 

 Въвеждане на методи за ин-витро трансфер на мега-плазмиди чрез 

електропорация 

 

 

Нови и продължаващи научни проекти финансирани от ФНИ 

 

 Проучване върху геномните характеристики, обуславящи лекарствената 

резистентност (резистом) и вирулентността (вирулом) при екстензивно и пан-

резистентни Pseudomonas spp.“, договор № КП-06-Н23/5, ръководител доц. И. 

Иванов 

 „Изясняване на механизмите на резистентност към колистин и полимиксини при 

екстензивно резистентни „Enterobacteriaceaе”, договор KП-06-М23/6, 

ръководител Гл. ас. К. Иванова 

 «Ин витро проучване на синергизма или антагонизма на нови антибиотични 

комбинации при мулти- , екстензивно- и пан-резистентни Грам отрицателни 

бактерии» , договор KП-06-М23/5 ръководител гл. ас. Мартин Недялков 

Георгиев 

 „Изпитване на нови методи за определяне на чувствителност към полимиксини 

и генетично характеризиране на механизмите на резистентност при клинично 

значими Acinetobacter baumannii“ , ръководител Веселин Добринов 

 

 

 

III. Учебна дейност 
 

 Организиранe и провеждане на тематични курсове по програми за СДО 

български специалисти през 2020 г. 

  



Антимикробна химиотерапия – 5 дена 

Санитарна микробиология – 5 дена  

 

 Провеждане на индивидуално обучение от специалисти в НРЛ-КМАР за 

СДО 
Teмa: Микробиологично доказване на карбапенемази и резистентност към 

полимиксинови препарати 

 

 Организиране и провеждане на втори и трети модул от електронния курс 

„Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците“ 

организиран от БАМ и Глаксо Смит Клайн 

 

 

 

10.01.2020 г.       Изготвил………………… 

       /Зав. лаб доц. И. Иванов/ 


