
Доц. Ангел Кунчев: 

БЪЛГАРИЯ Е ПЕТО МЯСТО ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В ЕС 

И ВТОРО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 

 

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев съобщи, че на 14-

дневна база страната ни заема пето място по заболеваемост в ЕС и второ на Балканския 

полуостров със 732 заболели на 100 000 души. По отношение на смъртността страната 

ни е на трето място в ЕС с 21 на 100 000 след Унгария и Чехия и на първо на Балканите, 

информира Zdrave.net на 01.04.2021 г. 

 

Доц. Кунчев обясни, че при настоящата ситуация хоспитализараните са много 

повече отколкото през вълната ноември-декември. Те се нуждаят от по-ранна 

хоспитализация, защото по-бързо се развиват дихателни проблеми и имат нужда от 

терапия с кислород. Смъртността обаче е по-ниска, посочи той. Сегашната вълна води 

до висока хоспитализация, но не толкова висока смъртност, което означава, че имаме 

резерв, коментира доц. Кунчев. 

 

Най-висока е заболеваемостта в София-град, Силистра, Бургас, Перник, Враца и 

Варна. 

 

Изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов отново 

съобщи, че през април се очаква в страната ни да пристигнат около 700 000 дози ваксини, 

като 350 000 от тях ще бъдат РНК ваксини. През юни очакваме 1,4 млн. дози от ваксината 

на „Пфайзер“, 0,5 млн. от ваксината на „Модерна“, близо 1 млн. от Оксфордската ваксина 

и близо 0,5 млн. от ваксината на „Джонсън и Джонсън“.  

 

Продължават разговорите на европейско ниво за разпределение на допълнител-

ните 10 милиона дози ваксини, допълни той, като заяви, че се полага максимално усилие 

делът за страната ни да е голям. 1442 са докладваните странични реакции от ваксините, 

които са отчетени в Агенцията по лекарствата, информира още Кирилов. 

 

„Най-добрата ваксина е сложената ваксина“, категоричен бе в тази връзка 

директорът на „Пирогов“ проф. Балтов. Той посочи, че 80% от персонала на болницата 

вече е ваксиниран или преболедувал вируса. От тях двама души, които са преболедували 

инфекцията, са се разболели отново. Няма нито един случай на ваксиниран, който да е 

хоспитализиран, заяви той. 

 

 


