
ПЛАН 

 НА НРЛ „Молекулярна микробиология”, НЦЗПБ 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 Г. 

 

  

НАУЧНА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Участия в международни и национални научни форуми: 
 

1.1. Участие в XVIII Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на 

БАМ, 14-16.05.2020 с постери и орални презентации на целия академичен състав 

на лабораторията. 

 

2. Публикации в научни издания: публикуване на 2-3 статии в научни списания 

 

 

3. Докторантури: 

 

3.1. След успешно защитена вътрешна защита и отчисляване с право на защита през 

ноември 2019г. Мария Малчева – редовен докторант е готова за публична защита 

на 30.01. 2020г. 

 

4. Въвеждане на нови методики: 

 

4.1. Въвеждане на PCR тестове за ентеропатогенни S.aureus . 

 

 

5. Участия и работа по програми 
 

5.1. Работа по проекта на ФНИ: „Механизми и биомаркери на протективния Т 

клетъчен имунен отговор срещу M. tuberculosis” с ръководител проф. д-р М. 

Николова. 

5.2. Работа по проекта на ФНИ: „Разпространение и еволюция на ендемичен 

мултирезистентен генотип на М. tuberculosis (SIT41, подгрупа TUR) в България”, 

с ръководител доц. С. Панайотов 

5.3. Работа по пилотен проект  на ЕCDC за целогеномно секвениране на  MDR щамове 

M. tuberculosis complex 

 

6. Разработване и подаване на нови проекти към ФНИ. 

 

 

 

 

 

 

 



                                 РЕФЕРЕНТНО ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ: 

 

 

1. Молекулярно генетични изследвания на : 

 Коклюш и паракоклюш (Bordetella  pertussis,  Bordetella  parapertussis) - гл. ас. 

Надя Бранкова, гл. ас. Виктория Левтерова 

 атипични пневмонии (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae , 

Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae,  Streptococcus pneumonia, 

Bordetella  pertussis) – доц. Виктория Левтерова, гл. ас. Надя Бранкова, гл. ас. 

Иван Симеоновски 

 бактериални менингити (Neisseria meningitidis,  Haemophilus influenzae,  

Streptococcus pneumoniae) – гл. ас. Иван Симеоновски, доц. Виктория 

Левтерова,  гл. ас. Надя Бранкова. 

2. Типиране на получените щамове и ДНК  Neisseria meningitidis от ликвори от 

бактериални менингити чрез Real Time РСR за. - гл. ас. Иван Симеоновски 

3. Типиране на получените щамове и ДНК  Streptococcus pneumoniaeот ликвори от 

бактериални менингити чрез Real Time РСR  - доц. Виктория Левтерова, гл. ас. 

Иван Симеоновски и Мария Малчева 

4. Серотипизиране чрез техниката алел специфична хибридизация. Чрез тази техника 

може да се установят до 76 серотипа S.pneumoniae. Хибридизацията включва 

следните етапи: химично денатуриране на продуктите за амплификация, 

хибридизация на едноверижни, биотин белязани ампликони до мембранно-свързани 

проби, допълнителни промивания, добавяне на конюгат на стрептавидин/алкална 

фосфатаза и багрилна реакция, индуцирана от алкалната фосфатаза. 

5. Типиране на събраните щамове и ДНК  Haemophilus influenza от ликвори от 

бактериални менингити чрез Real Time РСR  - доц. Виктория Левтерова, гл. ас. 

Иван Симеоновски  

6. Провеждане  на Външна оценка  на качеството на моленулярната диагностика на  

над национално ниво: 

 Участие във външен контрол на INSTAND (Дюселдорф, Германия). 

7. Провеждане на външен лабораторен контрол на лаборатории в България.  

 
 

5. Провеждане  на Външна оценка  на качеството на молекулярната диагностика  

      на под национално ниво: 

 

 

                            УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: 

 

Провеждане на курс за СДО  "Молекулярни методи за диагностика и маркиране в 

микробиологията"– 27.01.-31.01.2020.  


