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Настоящият доклад за дейността на Сдружение „„Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна 

плазма“, изготвен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ  и съгласно чл. 2, Глава Втора от устава 

на сдружението, съдържа описание на дейностите,  реализирани съгласно целите, посочени 

в устава, и 3-годишната програма на сдружението; постигнатите резултати, размера на 

безвъзмездно получените финансови и нематериални средства, данни за дарителите, както и 

получените финансови резултати.  

Дейности, предшестващи създаването на сдружението 

Прилагане на реконвалесцентна плазма (РП) в борбата срещу КОВИД-19 започва в Китай, 

Италия и в други държави в самото начало на пандемията, като първите клинични проучвания 

са публикувани през март 2020 г. На 27 март д-р Чавдар Ботев и д-р Павлина Михайлова 

стартират серия от медийни публикации за прилагането на РП срещу КОВИД-19 в света и 

ползите от този метод при лечението на тази нова болест.  

На  24 април 2020 г. д-р Ботев и д-р Михайлова внасят в МЗ „Предложение за развитие на 

плазматерапията при лечение на COVID-19 в България“, както и „Протокол за лечение на 

КОВИД-19 с РП“ и са поканени да участват в Работна група към МЗ, която взема решение да се 

работи по прилагането на този метод при лечение на КОВИД-19 в България.  

На 29 април 2020 г. д-р Ботев и д-р Михайлова са определени за консултанти на Националната 

пациентска организация по лечение на КОВИД-19 с РП.  

След първото преливане на РП в България на пациенти в Инфекциозната клиника на ВМА през 

април 2020 г. двамата започват обсъждане на наблюдаваните резултати с лекари и от други 

болници, експерти от Министерството на здравеопазването и др. В подкрепа на лечението с 

РП те организират подписка, в която се включват 24 известни български учени, имунолози и 

инфекционисти.  

Учредяване на Сдружението   

На 13 юли 2020 г. е учредено Сдружението „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна 

плазма“ от осем физически лица. То е регистрирано по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписано в Регистъра за 

юридически лица с нестопанска цел с ЕИК 206161902, със седалище в София, ул. „Три уши“ № 

9, ет. 1, ап. 1. 

Сдружението има следните стратегически цели:  

А. Развитие и утвърждаване на метода за лечение и профилактика с РП при COVID-19. 

Б. Следване на световните стандарти при получаване, обработка и съхранение на РП. 

В. Постигане на ефективна и безопасна терапия на COVID-19 с РП посредством клинични 

проучвания 

Г. Развитие на капацитета на болнични заведения и съответните структури към тях с цел 

разширяване на прилагането на РП.                      

Д. Разработване и разпространяване на телемедицински технологии за мониторинг на 

състоянието на болните от COVID-19.  



3 

 

    Дейности на Сдружението през 2020 г. 

През 2020 г. Сдружението работи по изпълнението на Тригодишна програма за прилагане на 

реконвалесцентна плазма, приета от УС, като се съсредоточава върху реализирането на 

следните дейности: 

I. Подобряване на диагностиката за приложимост на РП 

Становища 

РП има ефект, когато е прелята в ранния стадий на болестта и когато съдържа достатъчно 

антитела. Това показват големи клинични проучвания, включително проучването на Майо 

Клиник в САЩ с над 35 000 пациенти (публикувано през август 2020 г.) А в откритото през 

месец юли 2020 г. отделение за даряване на реконвалесцентна плазма в Националния 

Център по трансфузионна хематология в София, което е единствено в страната до края на 

ноември 2020 г., не се прави диагностика на антитела срещу КОВИД-19. В тази връзка 

Сдружението изпраща свое становище до премиера, до МЗ, НЦТХ, ИАЛ, БЛС, НПО, в което 

сигнализира за необходимостта от тази диагностика и за опасността да се компрометира 

методът.  

За да бъде избегнато производството на РП без антитела, Сдружението се договаря със 

Столична РЗИ и с Медицинския център на FIHealth в София безплатно да тестват 

потенциални дарители. След многобройни медийни изяви с призив да се спазват 

препоръките на ЕК за даряване и лечение с РП в края на октомври 2020 г. НЦТХ започва да 

прави и  тази диагностика. * 

С цел отчитане на нуждите на отделния пациент сдружението няколкократно излиза със 

становище, че е необходимо произведената плазма да се разделя на 3 категории спf,eo 

титъра на антителата, който има всеки сак, както се практикува в други европейски страни. 

Но поради различни причини, включително и настъпилия остър дефицит на РП през 

октомври-декември това предложение не може да се реализира.  

От първото прилагане на този метод до края на годината Сдружението непрекъснато 

консултира лекари и потенциални дарители относно качествата на РП и тяхното значение 

за постигане на максимален ефект при нейното преливане.  

*В продължение на 4 месеца НЦТХ е единственият център, който снабдява София и цялата страна с РП.  

 

      Проучване на световния опит  

С цел уточняване коя фирма има най-прецизни методи за диагностика на титъра на 

имуноглобулините IgG, IgM, IgA и ВНА е направено детайлно проучване на апаратурата, 

която предоставят фирмите за медицинска техника в България. Проведени са срещи с 

някои от тях и са обсъдени параметри и тестове.  

Критериите за даряване на РП периодично са обсъждани с ръководството на Европейския 

кръвен алианс, ръководството на Червения кръст в Североизточна Германия и други. През 

октомври Сдружението участва периодично в уебинари, където диагностиката и 

лечението с РП се представят от световно известни учени.  
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     Включване в европейски проект 

В края на 2020 г. Сдружението е включено като доброволец в 2-годишен проект SUPPORT-E 

на ЕК, финансиран от Хоризонт 2020, който има за цел чрез висококачествени проучвания 

в 9 европейски страни да установи ефективността на лечението с плазма. Това участие дава 

възможност на членовете на Сдружението да следят европейския опит, методите на 

европейските учени и представлява постоянен източник за научна информация и 

консултации относно диагностиката и прилагането на РП.  

II. Подобряване качеството на лечението на COVID-19 с РП чрез 

доказване на ефективността и безопасността на РП в клинични 

проучвания.  

Сдружението постоянно следи дейността на ЕК и на Европейския кръвен алианс, както и 

клинични проучвания на американски, немски и руски учени, свързани с прилагането на РП. 

Предложение за провеждане на такива проучвания  и предложение на Научно-

изследователска програма са внесени в Министерството на здравеопазването.  

В Тригодишната си програма Сдружението определя важността на 5 вида клинични 

проучвания, за провеждането на които да се работи с участието на определени български 

болници и учени. Те са следните: клинично проучване на преливането на РП в общата 

терапевтична схема при тежко болни пациенти; при среднотежки пациенти; при леко болни; 

за профилактика на КОВИД-19; проучване на микробиома при преболедували КОВИД-19.  

В тази връзка са проведени десетки срещи с лекари, които прилагат лечение с РП и е създаден 

регистър с техните контакти. Проучват се фондове и програми, които финансират такива 

проучвания.  

III. Развитие на капацитета на болнични заведения и съответните 

структури към тях с цел разширяване на прилагането на РП.  

Програми и протоколи 

Веднага след регистрирането на сдружението в МЗ е внесено писмо с „Насоки за лечение с 

реконвалесцентна плазма“, които са включени в Компендиума, изготвен от Медицинския 

експертен съвет към Министерски съвет. По-късно заедно с ръководството на БЛС е  изготвен 

протокол за лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма, също внесен в МЗ. В 

Министерството на здравеопазването е внесен и Протокол за лечение на тежко болни от К-

19, предложение за Научно-изследователска програма и Програма за цялостно лечение на 

КОВИД-19, която включва и прилагане на РП, всички те изработени от Сдружението.  

Презентации и обсъждане 

От септември 2020 г. до края на 2020 г. са направени 15 презентации на лечението с плазма в 

столични болници като УМБАЛ „Ив. Рилски“, Сити клиник, Софиямед, УМБАЛ „Св. Анна“,  

Медицински Институт на МВР,  СБАЛПФЗ – Белодробна болница „Света София“, Национална 

педиатрична болница, Втора градска и др., така и в страната - в УМБАЛ – Стара Загора, Бургас, 

МБАЛ Сливен, Ловеч, Пловдив и др.  
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С болниците, които първи започват да прилагат този метод като УМБАЛ „Света Анна“ в София, 

МБАЛ в Габрово, МБАЛ Велико Търново, УМБАЛ Бургас, Медлайн – Пловдив се поддържа 

постоянна връзка с цел: 1. Консултации и обсъждане на лечението на конкретни болни с РП. 

2. Изпращане на актуални научни публикации и становища по лечението с РП. 

Онлайн обучения  

Проведени са два уебинара - за лечение с РП и обикновена прясно-замразена плазма с 

участието на д-р Ботев и д-р Симидчиев, които са наблюдавани от над 70 лекари. Те са 

качени в ютюб канала на сдружението, на сайта и в социалните мрежи.  

Няколкократно с ръководството на БЛС е обсъждан вариант за обучение на лекари за 

лечение с РП и получаване на съответните сертификати.  

Консултации на открита телефонна линия  

По време на втората пандемична вълна през октомври-декември 2020 г. е открита червена 

телефонна линия, на която д-р Ботев и д-р Михайлова консултират десетки лекари, прилагащи 

този метод в страната. Първата консултация на лечението с РП е направена с УМБАЛ „Св. 

Марина“ във Варна, където плазма е прелята на д-р Ненкова, лекар в същата болница, а 

Сдружението участва в кампанията за даряване на плазма, подета от близките й. 

Социални групи  

В края на 2020 г. е създадена фейсбук група „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна 

плазма“, в която за 4 месеца се включват над 13 000 души от цялата страна и от чужбина, 

включително стотици медици. В тази група донори на РП, пациенти и близки на пациенти се 

запознават с научни публикации за РП, обсъжда се провеждането на това лечение, даряването 

на РП, тестове, логистика на даряването и на преливането на РП и пр. Създадена е и група 

специално за лекари, които лекуват с плазма, която има над 100 члена. На едноименната 

страница във фейсбук се публикуват коментари и статии, които са написани на достъпен за 

всеки език.  

Сайт и ютюб канал 

Сайтът на сдружението covid19plasma.eu е направен с помощта на трима доброволци. В него  

има специална страница с информация за лекари, обучение и научни публикации, свързани с 

преливането на РП. В ютюбканала на Сдружението са качени двата уебинара, предназначени 

за лекари.  

Събития  

Сдружението участва в 13-та национална конференция на Българското сдружение по 

инфекциозни болести, където е представена презентация за лечението с РП с участието на д-

р Ботев.  

 

IV. Следване на световните стандарти при получаване и обработка 

на РП чрез създаване на Център за компетентност. 
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За прилагане на световните стандарти при лечението на КОВИД-19 Сдружението започва да 

работи по Методология за създаване на Центрове за компетентност със следните цели:  

- Внедряване на резултати от научни изследвания и адаптиране на последните 

протоколи за лечение, осигуряване на достъп до ново оборудване и методи за 

използването му, както и прилагане на иновативни методи за лечение на КОВИД-19.  

- Трансфер на знания към други болници и създаване на мрежа на компетентност в 

големи лекарски групи; 

Идеята е тези Центрове да бъдат специализирани: за доболнично лечение, болнично лечение 

и постковид синдром. В тази връзка сдружението: 

-  разработва и предава в МЗ цялостна методология за профилактика, лечение и 

рехабилитация на болни от КОВИД-19.  

- създава протокол за лечение на КОВИД-19 в домашни условия и филм, който да  бъде 

качен в ютюб канала.  

- консултира стотици пациенти, които се лекуват у дома с цел намаляване на натиска 

върху болниците. 

- осъществява е първото лечение със сърфактант на пациент от д-р Ботев и лекари в 

УМБАЛ „Г. Странски“, както и в МБАЛ „Софиямед“ от д-р Ботев и д-р Зарчева.  

- на тежко болни пациенти в пловдивски болници от д-р Ботев е приложена 

животоспасяваща плазмафереза.   

- проведено е обсъждане с лекари от Медицинския Институт на МВР възможностите 

за сътрудничество и създаване на тяхна територия на Център за върхови технологии 

Center of Excellence. 

- Установени са  контакти с лабораторията на акад. Мария Балтаджиева в Пловдив, 

която произвежда пробиотик с противовирусна активност. 

- Проектиран матрак, който е изпробван при лечение на пациенти с КОВИД-19 и 

приложен в болница Central Hospital в Пловдив.  

- Консултира разработката на UVC лампа за  дезинфекция на големи помещения, 

включително болнични заведения.   

 

V. Осигуряване на достъп до телемедицински технологии за 

мониторинг на състоянието на пациентите. 

Установени са контакти с Чек Пойнт Кардио, които развиват телемедицински услуги в 

България и Европа. Подготвя се договор за сътрудничество между Сдружението и Чек Пойнт 

Кардио, както и създаването на Програма, която да се реализира съвместно с Центровете за 

компетентност.  

VI. Провеждане на информационна, дарителска и 

фондонабирателна кампания 
 

1. Информационна кампания 

С цел информиране на обществото в България за този метод е създадена страница 

https://www.facebook.com/covid19plasma/,  и група 

https://www.facebook.com/covid19plasma/
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https://www.facebook.com/groups/818490042020801, която към края на 2020 г. е с над 

13 000 члена. В групата се популяризира даряването на РП и се провеждат кампании за 

даряване на РП за конкретни пациенти. На сайта на сдружението, създаден през 

ноември 2020 г., се публикува обща информация за този метод, специфична 

информация за критериите за даряване на плазма, научни публикации, контакти на 

центровете, където може да се дарява плазм, информация за близки на болни и др.  

В началото на ноември заедно с Българския Лекарски Съюз е проведена 

информационна кампания „Дари плазма-спаси трима“, като на сайта си  Българският 

Лекарски Съюз публикуват десетки репортажи, свързани с лечението на КОВИД-19 с 

РП.   

 

2. Медийна кампания 

Изписването на д-р Манчев, успешно лекуван с РП в УМБАЛ „Св. Анна“ с РП, става повод 

за начало на медийната кампания за прилагане на този метод. Това се случва на 15 

септември 2020 и е отразено от най-големите електронни и печатни медии в страната.  

По договор за медийно партньорство по Българското национално радио са излъчени 

десетки репортажи, свързани с РП, както и аудиоспот, който се излъчва безплатно в 

продължение на два месеца по програма Хоризонт.  

За четири месеца сдружението има над 50 медийни изяви - интервюта на д-р Ботев и 

д-р Михайлова, свързани с даряването и лечението с РП. То логистично подпомага 

журналисти при подготовката на репортажи и други материали; установява контакти с 

най-големите медии като НОВА тв, БНТ, бТВ, Бългерия он Еър, БНР, Клуб Зет (над 10 

материала, четени над 300 000 души), 24 часа, Дарик радио и много регионални медии 

– в Шумен, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Видин и др.   

3. Дарителска кампания на плазма  

За улесняване на даряването на РП и стимулиране на преболедувалите да даряват 

Сдружението полага много усилия в следните направления:   

     А. Индивидуална работа с потенциални дарители 

Веднага след регистрацията сдружението започва да работи с хора, които са 

преболедували КОВИД-19 и могат да дарят РП. Водят се разговори с всеки потенциален 

дарител. С цел популяризиране на даряването в социалните мрежи се публикуват 

снимки на дарители на РП, създава се Клуб на дарителите на РП. Рекордьорите по 

даряване се награждават с книги и грамоти, като трима от тях, дарили по 4 и 6 пъти 

плазма, са номинирани за доброволци на 2020 г. на фондацията The Time Heroes.  

С цел улесняване на даряването на плазма се плащат транспортните разходи на хора, 

които идват от страната да дарят плазма в НЦТХ (до края на ноември НЦТХ е 

единственият център в София и страната, където може да се дари РП). На горещата 

телефонна линия, разкрита през септември 2020 г., са подпомогнати стотици желаещи 

да дарят плазма от цялата страна: обяснява се логистиката на даряването, критериите 

и ползите за донора и реципиента.  Консултирани са стотици близки и пациенти от 

цялата страна, които са изпратили молба за съдействие до пощата на Сдружението. 

https://www.facebook.com/groups/818490042020801
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      Б. Улесняване на дарителите и разширяване на критериите за даряване на плазма 

Поради острия дефицит на РП, на 30 октомври сдружението изпраща първото си 

„Отворено писмо“ до премиера Б. Борисов с 3 искания: НЦТХ да приема дарители в 

събота и неделя, както и и да се удължи работното време през седмицата; да се вдигне 

възрастовата граница на дарителите от 55 на 60-65-70 години; да се приемат дарители 

само с тест за антитела. 24 часа след публикуване на Отвореното писмо двете искания 

на сдружението са изпълнени, като горната възрастова граница е вдигната на 65 

години, а НЦТХ започва да приема дарители в събота и неделя, както и през седмицата, 

докато има желаещи.  

В. Становище за по-бързо разкриване на отделения за даряване на РП в страната 

В писма до съответните институции Сдружението изразява становище, че четирите 

РЦТХ в страната трябва максимално бързо да започнат да работят с дарители. Това, 

обаче, става възможно едва в края на ноември. Във Второ отворено писмо до премиера 

и до министъра на здравеопазването Сдружението изразява своето становище за 

разкриване на нови места, освен в РЦТХ и НЦТХ, където да се дарява РП. Петицията с 

искане „Пункт за даряване на плазма във всеки областен град“, която събира над 2000 

подписа, е внесена в Министерски Съвет на 22 декември 2020 г.   

Г. Работа с общини и големи предприятия 

Сдружението работи с няколко големи общини като Столична община, община 

Габрово, Русе, Шумен по популяризиране на даряването на РП и подпомогане на 

желаещите да дарят РП. Най-голяма активност за изпращане на дарители в НЦТХ-София 

проявява фирмата „Видима – Идеал“ в Севлиево, както и габровската община. След 

разкриване на отделението в РЦТХ в Плевен те започват да насочват потенциални 

дарители към Плевен.  

     Д. Дарителски кампании за конкретни пациенти 

Сдружението организира десетки кампании за даряване на РП за        конкретни 

пациенти, включително за лекари: Д-р Милен Чолаков от Шумен, д-р Радев от Разлог и 

много други по писма на техни близки, изпратени до пощата на Сдружението. 

4. Фондонабирателна кампания  

След консултации с Националната пациентска организация (НПО) сдружението 

провежда фондонабирателна кампания в социалните групи за  набиране на дарения. 

За улесняване на тази кампания е открита обща банкова сметка с НПО. Впоследствие е 

открита и сметка на самото сдружение. Така са събрани парични приходи над 62 000 

лв., като 77% от тях са дарени под условие – за купуване на апаратура за лечение на 

КОВИД-19 и обучение за работа с нея. Те основно са дарени от ЕВРОМАРКЕТ Груп 

https://www.euromarket.bg/, Playtech България, UCB https://www.ucb.bg/. 

Проучени са възможностите за търсене на дарители от страна на фармацевтични 

компании, Български дарителски форум и други платформи за благотворителни 

кампании.  

https://www.ucb.bg/
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5. Отличия 

Заради бързата реакция, която членовете на Сдружението проявяват по отношение    

прилагането на метода на лечение на КОВИД-19 с РП още преди неговото учредяване, 

а и след това, организацията е отличена с приз за „Навременна реакция“ от най-

голямата платформа за доброволчество на фондация “Time Heroes” за 2020 г.  

 

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 

 С РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА“ 

                                                     ЗА 2020 Г. 

 
Приходите и разходите на Сдружението през 2019 г. се формират съгласно Отчета 

за приходите и разходите за нестопанска дейност, приложен към доклада по чл. 42, 

ал. 2 ЗЮЛНЦ. 
 

Приходите на Сдружението през 2020 г. се формират както следва: 
 

 
I. ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ:                                         65 248,94 лв. 

А. Дарения под условие 

Име на институция или организация  Сума 

Сдружение НПО 2000,00 

UCB BULGARIA 3000,00 

ПЛЕЙТЕХ БЪЛГАРИЯ 13500,00 

ДЖИ ДИ ЕЛ ПАРТНЪРС 500,00 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 1400,00 

РЕСПОНСА ПРЕВЕНТ  2000,00 

АКВА ТЕРА КОНСУЛТ 500,00 

АГРОКОНТРОЛ  300,00 

ИНСТИТУТ ЗА ЦАРЕВИЦАТА 200,00 

ЕВРОМАРКЕТ ГРУП 27480,00 

 
 

 

Б. Дарения без условие 

Име на институция или организация  Сума 
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ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 14 368.94 

ФК БАЛИ ВУРА 150,00 
 

 

 

 

II. Непарични приходи 

Име на институция или организация  Сума 

Доброволен труд*  500 часа 3 920 лв 
 

През 2020 г. членове на Сдружението и доброволци положиха 500 часа доброволен труд на стойност 3 920 лв. 

Доброволният труд е остойностен на база средната часова ставка в нестопанския сектор през 2020 г., която по 

данни на Националния статистически институт е 7.84 лв. 

 

ОБЩО I + II : 65 248,94 лв. + 3 920 лв. = 69 168.94 лв. 

 

III. РАЗХОДИ:       4 816,61 лв. 
IV.  

1. МАТЕРИАЛИ           435,99 

• КАНЦЕЛАРСКИ            50,99 

• РЕКЛАМНИ                       42,00 

• МЕДИЦ.КОНСУМАТИВИ        343,00 

 

2. ВЪНШНИ УСЛУГИ                                                                       3785,93 

• ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ГРАЖД.ДОГОВОРИ              3553,93             

• НОТАРИУС                                                                            12,00 

• МЕДИЦИНСКИ                                                                  120,00 

• ДРУГИ                                 100,00 

 

3. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ                    421,67 

 

4. ДРУГИ РАЗХОДИ                                                                         130,02 

• НЕДОКУМЕНТИРАНИ РАЗХОДИ                                    76,02                            

• РЕИМБУРСАЦИЯ НА ПЪТНИ                                           54,00      

                                                       

5. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ  - 

БАНКОВИ КОМИСИОНИ                                                             43,00 
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V. НАЛИЧНИ СРЕДСТВА НА 31.12.2020 г.    25 127,91 лв. 
 

• КАСА  -   2821,01 

• БАНКА  - 22306,90 

 

Анализ на реализираните приходи 

 

Общият размер на реализираните приходи от Сдружението за отчетната 2020 г. 
възлиза на 69 168.94 лв. 

Основният обем на приходите се формира от дарения под условие – 50 680 лв., 

което е с относителен дял 77 % от общите приходи. Доброволният труд на членове и 

симпатизанти на сдружението се отчита на 500 часа. Сдружението има и 

материални приходи като книги на обща стойност над 1 800 лв.  

Вписаните като дарение от Националната пациентска организация 2000 лв. са 

преведени в общата сметка на Националната пациентска организация и 

Сдружението, която беше открита в Райфайзен Банк. Те са дарени за купуване на 

апарат за високодебитно подаване на кислород на Сдружението.  

  Анализ на извършените разходи 

Отчитането и признаването на разходите се извършва при спазване на принципите и 

изискванията на Счетоводната политика на Сдружението и при отчитане формата и 

структурата на планираните показатели в Бюджета. 

Общият размер на паричните разходи за административни дейности и финансови разходи за 

2020 г. е  4 816,61 лв.  

С дарените под условие средства е закупена апаратура - кислороден концентратор, 

инхалатор, пулсоксиметър, апарат за плазмафереза, апарат за високодебитно подаване на 

кислород и е извършено обучение, както и проследяване на ползването, съгласно волята  на 

дарителите.  

 

Д-р Павлина Михайлова, председател 

 

 

 

 


