
План за дейността на сектор: Биоинформатика и геномна еволюция на 

микробите, отдел Микробиология – 2020г  

A. Научни тематики  

 

 анализ на геномната архитектура на микробните микроорганизми;  

 генетиката на макромолекулните взаимодействия;  

 анализ на механизмите на резистентност и факторите на вирулентност;  

 моделите на биоразнообразие на микробните геноми;  

 анализ на ролята която играят геномната пластичност и динамиката на геномните 

реорганизации при появата на нововъзникващи микробни патогени на 

микроеволюционно и епидемиологично ниво?  

 анализ на еволюционните механизми които моделират процесите на колонизация на 

нови гостоприемници принадлежащи към различни филогенетични единици – видове, 

род, семейство и други;  

 проучвания върху генотипното разнообразие и участието на полипролиновия 

регион в ин витро адаптацията на хепатит Е вируса; 
• да се проведе епидемиологично изследване на C. glabrata и други патогенни дрождеви 

инфекции в българската популация; 

• да се проведе анализ на вирулентността и многолекарствения профил на 

противогъбична резистентност на циркулиращите в българската популация стрейнове на C. 

Glabrata. 

 

        B.  Методики  

 секвениране и цялостна геномна анотация на избрани микробни изолати;  

 проследяване еволюцията на експанзия или контракция на генните семейства, 

дупликациите или загубите на отделни гени и основните характеристики на глобалната 

геномна архитектура, мутациите в единични гени и реорганизаци в геномите;  

        С. Участие в национални научно-изследователски програми 

-участие в 4 национални проекта към фонд научни изследвания: 

 

2017-2020 ДН-11/4, 2017, НФНИ,  “Микробиомът на почвата като индикатор за 

биоразнообразие и еволюция на микробни съобщества при трайно замърсяване с 

тежки метали “. 

 

2016-2019 ДН-01-4/2016г., „Анализ на човешкия кръвно-групов микробиом при 

здрави лица“. 

 

2019-2022     КП-06-Н31/19, 2019г., „Проследяване на геномната еволюция на 

щамове от популацията на   и развитие на лекарствена резистентност и 

вирулентност по време на инфекция.“ 



 

2019-2022 КП-06-Н33/2, 2019г. „Проучвания върху генотипното разнообразие и 

участието на полипролиновия регион в ин витро адаптацията на хепатит Е вируса“ 

 

        С.  Участия в конгреси, конференции и симпозиуми  

 XVIII National Congress on Clinical Microbiology and BAM Infections 

 Whole Transcriptome Data Analysis - EMBL Heidelberg, Germany, 28 Sep - 2 Oct 

2020   

 

         D.  Учебна дейност  

 Курс по Биоинформатика  

 участия в други курсове и обучения при покана от организаторите  

 дипломанти, докторанти 


