
План за дейностите на сектор „Микробиом“, 

НРЛ ООБИ за 2022 г. 
 

 

І. Изпълнение на научни теми 

- Приключване и отчитане на проект към ФНИ „Разпространение и 

еволюция на ендемичен мултирезистентен генотип на М.tuberculosis 

(SIT41, подгрупа TUR) в България“, договор ДН13/4 от 15.12.2017, 

Ръководител: проф. Стефан Панайотов. Планира се проектът да 

приключи с публикуването на 8 статии от които 6 в списания с импакт 

фактор, 1 в руско списание с импакт ранг и една в българско списание. 

- Приключване и отчитане на проект към ФНИ „Ефекторни и 

регулаторни механизми на протективния Т- клетъчен  имунен отговор 

срещу M. tuberculosis“, ФНИ, договор ДН13/1 от 

14.12.2017,  Ръководител: Проф. д-р, дмн, Мария Николова. Сектор 

„Микробиом“, като участник в проекта отчита публикуване на една 

статия в руско списание с цитиране на проекта.  

- Продължаващ проект по ННП ВИХРЕН „Изследване на непознатата 

етиология на саркоидозата“. ръководител проф. Стефан Панайотов. 

Колективът планира да пубикува през 2022 г. 4 статии в национални и 

международни списания. Отчетът за научното и финансово изпълнение 

на проекта през  2021 г. бе оценено от експерти на ФНИ като много 

добро.  Проектът има за цел да изследва биологичното разнообразие от 

бактериални, архейни и гъбични латентни микрорганизми при 

пациенти със саркоидоза в култивирана кръв, биопсия от белодробна 

тъкан и лимфен възел. За целта ще бъде използвана периферна кръв, 

материал от белодробна тъкан и лимфен възел, които ще се изследват 

чрез таргетно и пълно геномно ДНК-секвениране от следващо поколение, 

микроскопия и култивиране. Чрез подходящ биоинформатичен 

сравнителен анализ ще бъдат изведени статистически значими изводи за 

ролята на кръвния, белодробен и лимфен микробиом в етиологията на 

саркоидозата. 

- Продължаващо участие в проект финансиран от ФНИ  „Генетична 

идентификация и създаване на архивна геномна банка на 

циркулиращите човешки и животински C. burnetii генотипове и 

определяне на тяхната роля като особено опасни инфекциозни агенти 

на територията на Р. България. - фонд НИ 2019 г. – ръководител доц. 

Петя Генова. 



- Стартиране на проект към ФНИ “Пещерите, като резервоар на нови и 

отново възникващи зоонози - екологично проследяване и 

метагеномен анализ в реално време” – договор ФНИ КП-06-ПН-51/8.  

Проектът е свъвместен с Национален природонаучен музей – БАН. За 

целта ще се разработят и прилагат утвърдени и адаптирани методи за 

изолация, секвениране - ампликонно и целогеномно, както и 

таксономично определяне на получените фрагменти. Ще се прилагат 

биоинформатични алгоритми за определяне на закономерности в 

събрантите данни. Получените резултати ще бъдат публикувани в поне 

две статии в чуждестранни научни журнали с импакт фактор. 

 

ІІ. Разработване и усвояване на нови методи и практически задачи 

- Методи за молекулярно-биологична диагностика на ООБИ – F. 

tularensis, B. anthraxis, Brucella spp, Vibiro и др. 

- Мониториране на ендемични райони и околна среда за 

разпространение на особено опасни бактериални патогени. Изследване 

на почви, води, умрели животни и др. 

- Секвениране на колекции от бактериални геноми – F. tularensis, B. 

anthracis, Brucella spp, Vibiro spp, M. tuberculosis и др.  

- Приложение на МАLDI-TOF-MS техниката за анализ на кръвния 

микробиом. 

- Приложение на електронно микроскопски техники за анализ на телцата 

на Хамазаки и телцата на Хайнц и връзката им с инфекциозни процеси. 

- Биоинформатичен анализ на секвенирани комплексни проби и геноми  

(M. tuberculosis 

III. Участия в конгреси, конференции и симпозиуми през 2022 г. 

- Участие в 2 национални (БАМ) и 2 международни конгреси (европейски 

конгреси на ERS и ESM). 

ІV. Планирани публикации 2022 г. 

- Изготвяне на 6 статии по изпълнението на научните проекти. 

V. Учебна дейност  

– Организиране на курс по СДО с международно участие „Микробиомен 

анализ и биоинформатика”, 04-07 април 2022 г. 

 


