
ПОЛУЧИХМЕ НАД 83 ХИЛЯДИ ДОЗИ ОТ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 

 

Днес, 29 март 2021 г., в България пристигнаха 31 590 дози от ваксината срещу 

COVID-19 на „Pfizer“/“BioNTech“. Доставените количества веднага са разпределени към 

Регионалните здравни инспекции в страната, съобщиха от пресцентъра на Министер-

ството на здравеопазването. 

  

Днес, 30 март у нас пристигнаха 51 600 дози от ваксината срещу COVID-19 на 

компанията „Модерна“. Те бяха получени в Националния център по заразни и паразитни 

болести, откъдето ще бъдат разпределени до регионалните здравни инспекции, съобщи 

БНР. Ваксините бяха посрещнати от министъра на здравеопазването проф. Костадин 

Ангелов, главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и директора на 

Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.  

 

В края на април ще има свободен избор на ваксини срещу COVID-19, 

включително и за записалите се през електрония регистър. Това каза пред журналисти 

главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев след пристигане на нова доставка 

от производителя "Модерна", информира БТА на 30.03.2021 г.  

 

„През май възможностите ще бъдат още по-големи“, увери доц. Кунчев. Той 

обясни, че при сегашните доставки най-напред се заделят ваксини за втора имунизация 

на получилите първа доза и след това се предоставят на личните лекари и "залените 

коридори". 

 

През април се очакват 250 хиляди дози ваксина от производителя "Пфайзер", 

близо 90 хиляди - от "Модерна", 300 хиляди - от "АстраЗенека" и близо 40 хиляди - от 

еднодозовата ваксина на "Джонсън и Джонсън", каза директорът на Изпълнителна 

агенция по лекарствата Богдан Кирилов. 

 

Компаниите BioNTech SE и Pfizer Inc. ще увеличат производството на тяхната 

съвместна ваксина срещу COVID-19 до 2,5 милиарда дози до края на 2021 г., разкри 

немската биотехнологична компания BioNTech в оповестени на 30-ти март тримесечен 

доклад, съобщи Zdrave.net. 

 

"Увеличението се дължи на оптимизирането на производствените процеси, 

неотдавнашното започване на производството в съоръжението на BioNTech в 

Марбург, Германия, регулаторното одобрение за шест дози в един флакон и 

разширяването на нашата производствена и мрежа на доставки", посочи немската 

компания. BioNTech добави, че провежда допълнителни дискусии с потенциални 

партньори, за по-нататъшно разширяване на производствения капацитет. 

 

Компанията заяви, че до момента са били доставени 200 милиона дози от 

коронавирусната ваксина. Съвместно с Pfizer немската биотехнологична компания 

подписа поръчки за доставки на 1,4 млрд. дози през 2021 г. и води преговори за 

ангажименти за допълнителни дози на ваксината. 


