
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

ГОДИШЕН  РАБОТЕН  ПЛАН 

На НРЛ „Молекулярна микробиология” за 2019 г. 

 

Основни дейности. 

І.     Диагностика 

1. Диагностика 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. Въвеждане на нов метод за 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. Разработване и въвеждане на мултиплаксен РСR за диагностика на атипични 

пневмонии. - доц. Виктория Левтерова, гл. ас. Надя Бранкова,  гл. ас. Иван 

Симеоновски  

7. Участие във външен контрол на INSTAND  

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

 

ІІ. Научноизследователска дейност 

1. Разработване и подаване на нови проекти към ФНИ. 



2. Публикуване на получените резултати в научни списания. 

3. Участие в научни форуми:  

a. XVII Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на 

Българската асоциация на микробиолозите, април 2018г. 

 

 

II. Учебна дейност 

 

1. Обучение на медицински специалисти по въпроси, свързани с молекулярната 

диагностика на коклюш, бактериални менингити и атипични пневмонии:  

-PCR; real-Time PCR и други молекулярни техники и прилагане на действащата 

нормативна уредба в страната; 

 


