
КУПУВАТ 400 МЛН. ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 

ЗА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС 

 

Британската фармацевтична компания AstraZeneca е подписала договор с Италия, 

Германия, Франция и Нидерландия за осигуряване на ваксина срещу COVID-19. 

Доставките ще започнат до края на 2020 г. Договорът е за до 400 милиона дози от 

ваксината, разработена от Оксфордския университет. От AstraZeneca  добавят, че търсят 

начини да увеличат производството, за да бъде тя достъпна бързо и масово, съобщи на 

13.06.2020 г. БНР.  

 

Италианският министър на здравеопазването Роберто Сперанца написа във 

Фейсбук, че изследванията с ваксината са напреднали и тя се очаква да е готова в края 

на есента.  

На британската фармацевтична компания са поръчани 2 милиарда дози в световен 

мащаб, включително от сделка с американското правителство на стойност един 1,2 млрд. 

долара, както и с две дружества, подкрепени от Бил Гейтс.  

 

Все още няма одобрена ваксина или лечение за заразените с новия коронавирус, 

но според министъра на здравеопазването на Германия Йенс Шпан много страни по света 

вече са сключили сделки, за да си ги осигурят, когато са готови. Европейската комисия 

е получила мандат от правителствата на блока вчера да договори закупуването и на други 

обещаващи ваксини, но не е ясно дали ще има достатъчно средства за това. 

 

Четирите страни са подписали споразумение с групата, сформирана през 1999 г. 

от сливането на шведската компания Astra и британската компания Zeneca, което 

предвижда доставката на ваксина за всички страни-членки на ЕС, веднага щом тя бъде 

открита, заяви германското здравно министерство, цитирано от БГНЕС.  

 

Дозите "трябва да бъдат разпределени на всички държави-членки, които искат 

да участват, в зависимост от числеността на тяхното население", посочват от 

министерството. "За да могат ваксините да бъдат достъпни в голям брой много бързо 

след евентуалното им одобрение през тази или следващата година, производственият 

капацитет трябва да бъде гарантиран с договор сега", се казва в съобщението. 

 

Според Световната банка населението на ЕС е около 447 милиона. 

 

В петък, 12-ти юни, Европейската комисия защити идеята страните от ЕС да се 

присъединят, за да гарантират привилегирован достъп до бъдеща ваксина, настоявайки 

усилено за създаването на предварителни договори за покупка. Тъй като лабораториите 

се опитват да намерят ваксина в рекордно кратко време - 12 до 18 месеца, вместо няколко 

години в нормален случай - тези авансови плащания им позволяват да инвестират в 

производство, въпреки че клиничните изпитания върху хора все още не са приключили. 

 

Този ангажимент би дал правото на държавите-членки на ЕС да купуват дози на 

определена цена, след като ваксината COVID-19е налична, в замяна на риска, поет с 

инвестициите. Основни фармацевтични групи участват в надпреварата за разработване 

на ваксина срещу новия коронавирус, който досега е убил над 417 000 души и от който 

са се заразили над 7,4 милиона души по целия свят. 
 


