
 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Проект: 101022083 – CCP - Pleven 

CCP EU CCP ESI Grants- „Безвъзмездни средства за подпомагане изграждането на 

капацитет за събиране на реконвалесцентна плазма COVID-19 по Инструмента за 

спешна подкрепа“ 

РЦТХ - Плевен участва за финансиране по проекта и сключи Договор за безвъзмездна 

помощ за дейност по силата на Инструмента за подкрепа при спешност № PPA-ECI-CCP 

– SI2.841700-101022083/30.12.2020. 

Продължителност на проекта: 01.09.2020 г. - 30.06.2021 г. 

Общ бюджет: 354 356 евро  

Цел на проекта:  Общата цел на безвъзмездните средства е да улесни спешно и 

ефективно увеличаване на капацитета за събиране, съхранение и тестване на 

реконвалесцентна плазма на страните-членки чрез инвестиране в оборудване и други 

свързани нужди. 

Очакваните резултати: 

• повишен капацитет за събиране на реконвалесцентна - увеличен брой машини за 

плазмафереза и свързано оборудване, включително медицински изделия за 

вземане на реконвалесцентна плазма (ССР); 

• наличност на реконвалесцентна плазма - увеличени количества ССР, събрани и 

съхранявани, включително за обмен между държави-членки на ЕС; 

• увеличено съотношение на донорството на плазма към даряването на цяла кръв; 

• капацитет за съхранение - съоръженията за съхранение като фризери са в 

достатъчна наличност; 

• тестване на CCP - има достатъчен достъп до допълнителни тестове за антитела, 

необходими за потвърждаване на качеството на CCP преди освобождаване за 

трансфузия. 

• програми за организационно подобряване и обучение - обучен е достатъчен брой 

служители и организацията е адаптирана за инсталиране и използване на 

оборудване за плазмафереза и свързаните с това процеси, включително тестване; 

• база данни на ЕС за ССР - увеличен обем данни, предоставени от бенефициентите. 

Дейности: 

1. инвестиции в оборудване за събиране на ССР, включително: 

• апарати за плазмафереза; 

• донорски легла и работни маси; 

• медицински изделия за събиране на ССР. 

2. инвестиции в оборудване за съхранение на ССР – фризери за съхранение; 

3. възстановяване на разходи, свързани с тестване и характеризиране на ССР, 

включително тестове за количествата на антитела срещу COVID-19;  

4. обучителни дейности, свързани с използването на оборудването и дейностите; 

5. организационно подобряване, за да се използва оптимално посоченото по-горе 

оборудване. 



Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на общите цели за повишаване на 

капацитета за събиране, съхранение и тестване на реконвалесцентна плазма в рамките на 

ЕС. В изпълнение на проекта, РЦТХ – Плевен ще закупи апаратура и медицински 

изделия за събиране, диагностика за антитела, съхранение на реконвалесцентна плазма 

и допълнително необходимо оборудване. По проекта се предвижда и обучение на 

медицинските специалисти.  

Този документ е създаден в рамките на проекта. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от РЦТХ-Плевен и при 

никакви обстоятелства Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, 

не носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, която съдържа 

този документ. 


