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Кpатко изложение 

I На 3 януари 2020 г. длъжностни лица от Китай информираха Световната 
здравна организация (СЗО) за група случаи на „вирусна пневмония с неизвестна 

причина“. На 11 март 2020 г. СЗО класифицира COVID‐19 като пандемия. До 

30 юни 2020 г. в ЕС/ЕИП/Обединеното кралство са обявени 1,5 млн. случая на 

COVID‐19 и 178 000 смъртни случая. 

II В Договора за функционирането на Европейския съюз на ЕС се възлагат 
ограничени отговорности в областта на общественото здраве, което остава 

основна компетентност на държавите членки. Правната рамка от 2013 г. за 

действия на ниво ЕС за справяне със сериозни трансгранични заплахи за 

здравето, включително пандемии, предоставя на ЕС подпомагаща 

и координираща роля и установява правни задължения за държавите членки 

в редица области, включително предупреждения, наблюдение, подготвеност 

и координация на реакцията: 

— Комисията насърчава обмена на информация между държавите членки чрез 

Комитета за здравна сигурност и организира съвместни рамкови договори за 

възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие. 

— Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 

провежда епидемиологични наблюдения, предоставя оценка на риска 

и научни консултации, и поддържа връзка с други центрове за контрол на 

заболяванията по света, както и със Световната здравна организация. 

III В допълнение към действията, предвидени в рамката на ЕС от 2013 г. за 
трансграничните заплахи за здравето, Комисията и агенциите на ЕС, като 

първоначален отговор на кризата, предприеха действия за улесняване на 

доставките на медицински материали, за насърчаване на тестовете, лечението 

и изследванията в областта на ваксините и за улесняване на обмена на 

информация между държавите членки. Бюджетът на ЕС подкрепи редица 

действия, включително складиране на медицинско оборудване, научни 

изследвания във връзка с COVID‐19 и предварителни споразумения за закупуване 

на ваксини. ЕС разшири обхвата на разходите, допустими за финансиране по 

линия на политиката на сближаване, за да покрие свързаните с COVID‐19 разходи 

за обществено здравеопазване. 
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IV Настоящият документ не е одитен доклад, той представлява преглед на 

първоначалните действия на ЕС за борба с пандемията, изготвен главно въз 

основа на обществено достъпна информация или материали, специално събрани 

за тази цел. Прегледът на ЕСП обхваща предприетите действия в периода от 

3 януари до 30 юни 2020 г. Тази времева рамка е избрана с цел фокусиране върху 

първоначалните действия на ЕС за борба с пандемията. ЕСП се фокусира върху:  

— използването на рамката на ЕС за справяне с по‐сериозните трансгранични 

заплахи за здравето; 

— допълнителните действия, предприети от Комисията и агенциите на ЕС, за да 

се подпомогне осигуряването на доставки на медицински и лични предпазни 

средства; 

— Подкрепа от ЕС за научните изследвания и разработването на тестове, 

лечения и ваксини за COVID‐19. 

V До края на юни 2020 г. ECDC изготви 11 бързи оценки на риска относно COVID‐
19 с широки, основани на сценарии оценки на рисковете от предаване на COVID‐

19 за региона на ЕС/ЕИП/Обединеното кралство. Държавите членки използваха 

национални канали за възлагане на обществени поръчки, за да закупят по‐

голямата част от необходимото им защитно и медицинско оборудване, докато до 

30 юни 2020 г. от бюджета на ЕС са отпуснати приблизително 4,5 млрд. евро за 

подпомагане на мерки, свързани с общественото здраве. По‐голямата част от тези 

средства не са използвани до 30 юни 2020 г. 

VI ЕСП посочва някои от предизвикателствата, пред които е изправен ЕС при 
своята подкрепа към предприетите от държавите членки мерки на общественото 

здравеопазване за борба с COVID‐19. Те включват създаване на подходяща рамка 

за преодоляване на трансгранични заплахи за здравето като пандемията от 

COVID‐19, улесняване на доставките на подходящо оборудване по време на криза 

и подпомагане на разработването на ваксини. 
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Въведение 

01 Първите обявени случаи на COVID‐19 в Китай през декември 2019 г. са 
свързани с пазар за животни в град Ухан. Най‐ранните известни симптоми на 

такива случаи датират от 8 декември 2019 г.1 Впоследствие в Китай са установени 

по‐ранни случаи на COVID‐19, датиращи от ноември 2019 г.2, както и възможни 

случаи във Франция3 от същия месец. Говорител на Световната здравна 

организация (СЗО) потвърди, че вирусът вероятно е циркулирал, но е бил 

разпознат едва през декември 2019 г.4 На 20 януари 2020 г. Националната 

здравна комисия на Китай потвърди, че коронавирусът може да се предава 

между хора. На 24 януари 2020 г.5 Франция установи първия потвърден случай на 

COVID‐19 в Европа. Съседните държави членки съобщиха за първите си случаи 

скоро след това, докато вирусът се разпространяваше в Европа. На 30 януари 

2020 г.6 СЗО обяви епидемичния взрив от коронавирус за извънредна ситуация от 

международно значение, свързана с общественото здраве. До началото на март 

Европа се превърна в център на глобалната пандемия, преди през април Северна 

и Южна Америка да станат регионът с най‐голям брой случаи (вж. фигура 1). На 

11 март 2020 г. СЗО класифицира епидемичния взрив от COVID‐19 като пандемия. 

До 30 юни 2020 г. в ЕС/ЕИП/Обединеното кралство7 са обявени 1,5 млн. случая на 

COVID‐19 и 178 000 смъртни случая. 

                                                       
1  СЗО: „Novel Coronavirus – China“ (Новият коронавирус — Китай), новина за 

епидемичния взрив от 12.1.2020 г. 

2  South China Morning Post: ‘Coronavirus: China’s first confirmed Covid‐19 case traced back 

to November 17’ (Коронавирус: първият потвърден случай на Covid‐19 е проследен до 

17 ноември), 13.3.2020 г. 

3  Hôpital Albert Schweitzer: Communiqué de presse Coronavirus/Covid‐19 (Съобщение за 

медиите относно коронавирус/Covid‐19), 7.5.2020 г. 

4  Организация на обединените нации: Двуседмичен брифинг за пресата, 5.5.2020 г. 

5  ECDC: Хронология на действията на ECDC в отговор на COVID‐19. 

6  СЗО: Изявление на генералния директор на Комитета по извънредните ситуации 

в рамките на МЗП относно новия коронавирус (2019‐nCoV), 30.1.2020 г. 

7  ECDC: Бърза оценка на риска, 2.7.2020 г. 
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Фигура 1 — Съпоставяне на случаите на COVID‐19 по региони на СЗО 

до 30 юни 2020 г. 

 
Източник: СЗО (регион Европа на СЗО обхваща повече държави от региона на 
ЕС/ЕИП/Обединеното кралство). 

02 Най‐разпространените клинични характеристики са температура 
и заболяване на дихателните пътища. Тежко заболяване и смърт е по‐вероятно да 

възникнат при по‐възрастни хора и при такива с някое вече съществуващо 

клинично заболяване8. Вирусът се разпространява пряко чрез вдишване на 

аерозолни капчици и непряко чрез контакт със заразени повърхности. Липсата на 

знания и данни за болестта, особено в началото на пандемията, представляваше 

значително предизвикателство за публичните органи. 

Държавите членки отговарят за управлението на здравните 
услуги и за разпределянето на ресурси за тях 

03 Всички държави — членки на ЕС, членуват в СЗО и са подписали 

Международните здравни правила (МЗП) на СЗО от 2005 г. МЗП изискват от 

подписалите ги държави да разполагат с планове за готовност за пандемия и да 

информират СЗО за рискове за общественото здраве, които могат да имат 

въздействие извън тяхната територия9. 

                                                       
8  Пак там. 

9  СЗО: Международни здравни правила, Информационна бележка № 1. 
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04 Всяка държава членка отговаря за управлението и финансирането на 
здравните услуги и медицинските грижи на своята територия. Всички държави 

членки въведоха редица мерки в областта на общественото здраве, за да се 

справят с разпространението на вируса (вж. фигура 2). 

Фигура 2 — Обичайни мерки в областта на общественото здраве, 

предприети в отговор на пандемията от COVID‐19 

 
Източник: ЕСП. 

05 Тези мерки включват социално дистанциране, използване на маски за лице, 
тестове и проследяване на контакти и създаване на временни болници, които да 

помогнат на претоварените здравни системи да се справят с притока на пациенти 

с COVID‐19. С разпространението на пандемията държавите членки въведоха 

ограничителни мерки или други ограничения на движението, затваряха училища 

и предприятия, които не са от първостепенно значение, и въвеждаха политики за 

оставане у дома за всички, освен за най‐основните нужди (вж. фигура 3). 

Проведоха се и общообразователни кампании, за да се насърчат хората да 

възприемат правилното поведение за свеждане до минимум на риска от 

заразяване. Степента и продължителността на тези мерки варират в рамките на 

ЕС. 
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Фигура 3 — Хронология на първите потвърдени случаи на COVID‐19 

по държави членки и продължителност на националните 

ограничения до юни 2020 г. 

 
Източници: Определения и данни от СЗО и уебсайт на Оксфорд за проследяване на предприетите 
от правителствата мерки в отговор на COVID‐19, изображение на ЕСП. 



  10 

 

ЕС има определена и ограничена роля в общественото 
здравеопазване 

06 Договорът за функционирането на ЕС възлага ограничени отговорности на ЕС 
в областта на човешкото здраве10. Съюзът поощрява сътрудничеството между 

държавите членки, и ако е необходимо, оказва подкрепа на техните действия. ЕС 

разполага с определени — но ограничени отговорности по отношение на 

сериозни трансгранични заплахи за здравето, като например пандемии, 

установени с Решение № 1082/201311 („Решението от 2013 г.“). В Решението се 

определят ролите на държавите членки, Европейския център за профилактика 

и контрол върху заболяванията (ECDC), Комитета за здравна сигурност (КЗС) 

и Комисията. С него се създават механизми за действие на ЕС по отношение на 

различни аспекти на ответните мерки и управлението на пандемията: 

подготвеност, оценка на риска, ранно предупреждение, управление на риска, 

комуникация и международно сътрудничество. 

07 В заключенията на Европейския съвет от 17 март 2020 г.12 се определят 
целеви области за действията в отговор на COVID‐19, които са съсредоточени 

главно върху общественото здраве. На фигура 4 са показани спешните действия 

на ЕС в отговор на COVID‐19 до 30 юни. 

                                                       
10  Членове 6 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

11  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 

2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение 

№ 2119/98/EО. 

12  Заключения на Съвета на ЕС, 17 март 2020 г. 
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Фигура 4 — Спешни действия на ЕС в отговор на пандемията от 

COVID‐19 

 
Източник: Съвет на ЕС. 

08 До 30 юни 2020 г. Комисията и агенциите на ЕС бяха предприели редица 
мерки в отговор на приоритетите на Съвета и за подпомагане на спешните 

действия на държавите членки в отговор на COVID‐19 (вж. фигура 5). Това 

включва съфинансиране на репатрирането на граждани на ЕС чрез Механизма за 

гражданска защита на ЕС (МГЗС). 
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Фигура 5 — Основни мерки, свързани с общественото здраве, 

предприети от Комисията и агенциите на ЕС до 30 юни 2020 г. 

 
Източник: ЕСП. 
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ЕС е предоставил финансова подкрепа за мерките 
в областта на общественото здраве  

09 До края на юни 2020 г. от бюджета на ЕС са отпуснати приблизително 
4,5 млрд. евро за подкрепа на усилията на държавите членки в областта на 

общественото здравеопазване (вж. таблица 1). Това представлява 0,4 % от 

изразходваните от държавите членки през 2018 г. 944 млрд. евро за обществено 

здравеопазване13. До 30 юни ЕС все още не беше изплатил по‐голямата част от 

тези средства. Тези 4,5 млрд. евро изключват средствата, отпуснати за 

предоставяне на обща икономическа подкрепа за справяне с кризата, 

предизвикана от COVID‐19, и средствата, обявени от ЕС на 4 май 2020 г. по време 

на проявата за поемане на ангажименти за глобални ответни действия във връзка 

с коронавируса. Вж. доклада на ЕСП „Рискове, предизвикателства и възможности 

на мерките на икономическата политика на ЕС в отговор на кризата поради 

COVID‐19“, в който се разглеждат основните политики за борба с COVID‐19 в ЕС. 

10 Основните източници на финансовата подкрепа от ЕС за мерките в областта 
на общественото здраве са: 

— Инструментът за спешна подкрепа (ИСП): използван за финансиране на 

мерки като предварителни споразумения за закупуване на ваксини, 

обществени поръчки за медицинско оборудване и терапевтични средства, 

както и подкрепа за трансграничния транспорт на медицинско оборудване, 

медицински персонал и пациенти; 

— способности на rescEU: част от Механизма за гражданска защита на ЕС 

(МГЗС), който подготвя действия и реагира при бедствия и извънредни 

ситуации; 

— Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса (CRII и CRII+): 

Средства от Кохезионния фонд, разпределени за финансиране на разходите 

за здравеопазване, свързани с COVID‐19;  

— Фонд „Солидарност“ на ЕС: създаден за оказване на помощ при големи 

природни бедствия (обхватът му е разширен, за да покрие извънредни 

ситуации в областта на общественото здраве) и за изразяване на 

европейската солидарност; 

                                                       
13  Евростат: Държавни разходи за здравеопазване, данни, получени през февруари 

2020 г. 
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— „Хоризонт 2020“: финансовият инструмент за провеждане на политиката на 

ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. 

Таблица 1 — Финансиране от ЕС, специално предназначено за мерки 

на общественото здравеопазване за борба с COVID‐19, до 30 юни 

2020 г. 

Програма  Млрд. евро 

Инструмент за спешна подкрепа 
Фонд за реагиране при кризи с цел подкрепа и допълване 
на усилията на държавите членки (средства, разпределени 
в изменението на бюджета 2/2020) 

2,70 

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса 
(CRII и CRII+) Средства от Кохезионния фонд за финансиране 
на разходи в здравния сектор, свързани с COVID‐19 
(средства, преразпределени от държавите членки) 

0,86* 

Резерв в rescEU 
Създава запаси от медицинско оборудване за 
разпределение в държавите членки (средства, 
разпределени в бюджетни изменения 1/2020 и 2/2020) 

0,38 

НИРД 
Научни изследвания в областта на лечението и ваксините, 
свързани с COVID‐19 (средства по „Хоризонт 2020“, 
заделени за съответните проекти) 

0,55 

Общо  4,49 

*   Сумата от 0,86 млрд. евро представлява средства по Кохезионния фонд, препрограмирани от 
  седем държави членки до юни 2020 г. Към края на годината повечето държави членки са 
  направили такова препрограмиране, 
  вж.: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS‐DASHBOARD‐COHESION‐POLICY‐
  RESPONSE/4e2z‐pw8r/  

Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията. 
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Обхват и подход на прегледа 

11 ЕСП разгледа действията на Комисията и агенциите на ЕС за подпомагане на 
действията на държавите членки в областта на общественото здравеопазване 

в отговор на COVID‐19 до края на юни 2020 г. Прегледът на ЕСП обхвана: 

— прилагането на действащата рамка на ЕС за справяне с пандемии; 

— действия, насочени към получаване на медицински материали за борба с 

COVID‐19; 

— действия, насочени към насърчаване на разработването на тестове, лечения 

и ваксини. 

12 Настоящият документ не е одитен доклад; той представлява преглед, 

изготвен главно въз основа на обществено достъпна информация или на 

специално събрани за тази цел материали. Твърде рано е да се извърши одит на 

текущите действия или да се оцени въздействието на свързаните с COVID‐19 

инициативи на ЕС в областта на общественото здравеопазване. В него се изяснява 

ролята на ЕС и държавите членки в действията в отговор на пандемията, прави се 

преглед на основните дейности на ЕС в областта на общественото здравеопазване 

в ранните етапи на пандемията от гледна точка на външния одитор и той може да 

послужи като отправна точка за бъдещото развитие на политиката. 

13 ЕСП получи информация от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, 
водещата генерална дирекция на Комисията за обществено здравеопазване, и от 

други служби на Комисията: ГД „Комуникации“, ГД „Научни изследвания 

и иновации“, Генералният секретариат, ГД „Бюджет“, ГД „Европейска гражданска 

защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ и ГД „Регионална 

и селищна политика“, както и агенциите EMA и ECDC. ЕСП извърши преглед на 

правни актове и на съответна документация от държавите членки, международни 

организации и неправителствени организации. Изпратихме анкета на органите на 

общественото здравеопазване във всички държави членки относно използването 

на ръководеното от Комисията съвместно възлагане на обществени поръчки за 

медицинско оборудване, на която отговориха органи на общественото 

здравеопазване от 18 държави членки. 
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Европейският център за 
профилактика и контрол върху 
заболяванията си е сътрудничил 
с международните партньори, 
наблюдавал е пандемията и е 
предоставял оценки на риска 

14 ECDC предоставя научни консултации и оценки на риска, за да подпомогне 
Комисията и държавите членки при реагирането им срещу инфекциозните 

болести, управлява мрежата за епидемиологично наблюдение на заразните 

болести и Системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР).  

15 На 9 януари 2020 г. в отговор на COVID‐19 ECDC задейства своя план за 
управление на извънредни ситуации, свързани с общественото здраве. ECDC си 

сътрудничи със своите международни партньори, по‐специално регионалното 

бюро на СЗО за Европа, други центрове за профилактика и контрол върху 

заболяванията в трети държави и обменя информация и примери за най‐добри 

практики. Той наблюдава пандемията и изготвя актуална информация за 

ситуацията, оценки на риска и фактологични документи или документи с насоки 

относно COVID‐19. ECDC предоставя оценки на риска, варианти за реагиране 

и научни консултации, но не изготвя инструкции. На фигура 6 са обобщени 

различните дейности на ECDC във връзка с COVID‐19. 
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Фигура 6 — Дейност на ECDC във връзка с COVID‐19 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на ECDC. 

ECDC поддържа връзка с други центрове за контрол на 
заболяванията по света 

16 Сътрудничеството на ECDC с китайските и американските центрове за 
профилактика и контрол върху заболяванията (CDC) се основава на меморандуми 

за разбирателство, подписани през 2007 г. ECDC е бил в контакт и с двамата си 

партньори от Америка и Китай от началото на епидемичния взрив в Ухан през 

януари 2020 г. През първите месеци на пандемията ECDC е поддържал редовен 

контакт с китайския CDC, който му е предоставял преводи на седмичния си 

доклад, както и актуална информация за научното развитие, като например 

определения на случаите. ECDC посочи на ЕСП, че въпреки че китайският CDC е 

бил много активен в предоставянето на национални епидемиологични данни, 

веднага след като същите станат налични, някои епидемиологични данни като 

броят на заразените здравни работници и смъртните случаи са получавани едва 

след интензивното им отразяване в медиите. 
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броят на заразените здравни работници и смъртните случаи са получавани едва 

след интензивното им отразяване в медиите. 

17 ECDC е бил в контакт със CDC на САЩ от края на януари, първоначално за 

обмен на информация относно репатрирането на граждани от Китай. През 

февруари, след искане от CDC на САЩ, ECDC е започнал да споделя ежедневно 

актуална информация за ситуацията в ЕС с цифри, карти и графики относно COVID‐

19. ECDC и CDC на САЩ са обменяли информация относно използването на маски 

за лице на публични места, отслабването на мерките за смекчаване на 

последиците, проследяването на контактни лица и по темата за повторното 

заразяване. Освен това ECDC и CDC на САЩ осъществяват седмичен контакт чрез 

инициативата Световна програма за сигурност на общественото здраве и ad hoc 

контакти за запитвания за данни (например случаи на круизни кораби в ЕС 

с граждани на САЩ). 

18 През юни 2019 г. редица CDC по целия свят се споразумяха да създадат 
международен форум — Мрежата на основните CDC, за редовен обмен на 

информация и експертен опит, за да се реагира ефективно на заплахите за 

общественото здраве. През първата половина на 2020 г. са проведени четири 

срещи между CDC — на 6 февруари, 27 март, 19 май и 29 юни. В тези срещи са 

участвали ECDC, CDC на Китай, САЩ, Канада, Африканския съюз, Карибите, Корея, 

Израел и Сингапур, като на тях са обменяли информация, експертен опит и най‐

добри практики за справяне с COVID‐19. 

Центърът е наблюдавал пандемията въз основа на 
информация от държавите членки и други източници 

19 ECDC събира от името на Комисията информация от държавите членки 
относно планирането на режим на готовност и реакция във връзка със сериозни 

трансгранични заплахи за здравето. Той е направил това през 2014 г. и 2017 г. 

ECDC информира ЕСП, че всички държави членки имат план за подготвеност 

в случай на грипна пандемия, но не всички от тях включват тази информация 

в редовния образец за докладване, тъй като от тях се изисква само да посочат 
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наличието на такива планове в раздела относно непрекъснатостта на дейността14. 

През ноември 2017 г. ECDC публикува насоки15 относно преразглеждането на 

плановете за подготвеност в случай на грипна пандемия, за да вземе предвид 

поуките, извлечени от пандемията от 2009 г. (грипен вирус А (H1N1). В своя одит 

от 2016 г. на рамката на ЕС за справяне с трансграничните заплахи за здравето 

ЕСП установи слабости в координацията на планирането на подготвеността. 

Одитът на ЕСП през 2019 г. за проследяване на изпълнението заключи, че 

Комисията е предприела подходящи действия за изпълнение на съответните 

одитни препоръки. 

20 ECDC е създал мрежа във връзка с COVID‐19 със звена за контакт, 
определени от всяка държава членка. Мрежата работи с Регионалния офис на 

СЗО за Европа и от февруари 2020 г. заседава всяка седмица. Предвид мащаба 

и сериозността на пандемията, на 9 април 2020 г. ECDC публикува стратегия за 

наблюдение на COVID‐19, одобрена от държавите членки чрез мрежата във 

връзка с COVID‐19 на ECDC, с цел да се наблюдава: 

— интензивността, географското разпространение и сериозността на COVID‐19, 

за да се оцени тежестта на заболяването и да се оповестят подходящи мерки 

за смекчаване на последиците; 

— промените във вируса, за да се предостави информация за разработването 

на лекарства и ваксини и да се идентифицират маркери за тежка инфекция; 

— промените в най‐засегнатите групи (за по‐добро насочване на усилията за 

превенция); 

— въздействието на епидемията върху системата на здравеопазване, за да се 

предвиди траекторията на кривата на епидемията и да се предостави 

информация относно разпределянето на ресурси; 

                                                       
14  Решение за изпълнение на Комисията 2014/504/ЕС от 25 юли 2014 г. за прилагане на 

Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

моделите за предоставяне на информация относно планирането на режим на 

подготвеност и реакция във връзка със сериозни трансгранични заплахи за здравето. 

15  ECDC: Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans (Ръководство 

за преразглеждане на националните планове за подготвеност в случай на грипна 

пандемия). 
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— въздействието на мерките за смекчаване на последиците. 

21 ECDC събира данни във връзка с COVID‐19 чрез СРПР и Европейската система 
за наблюдение (TESSy). Държавите членки използват първата, за да докладват 

броя на потвърдените в лаборатория случаи на COVID‐19 на всеки 24 часа, 

а втората — за да предоставят по‐подробна епидемиологична информация на 

седмична база16. 

22 От ECDC посочиха, че им е трудно да управляват навременността, качеството 
и изчерпателността на данните, получени от държавите членки от началото на 

пандемията. Освен това различните стратегии на държавите членки за 

наблюдение и тестване затрудняват сравняването от ECDC на епидемиологичната 

обстановка в ЕС. ECDC допълва получените данни със собствени научни 

изследвания, като ежедневно разглежда много източници, за да събира данни за 

COVID‐19 от целия свят17. Директорът на ECDC заяви, че настоящата система за 

наблюдение на инфекциозните болести е твърде зависима от човешкия труд, и че 

това може да бъде преодоляно с по‐широко използване на изкуствен интелект, 

електронно здравеопазване и цифровизация, за да се сведат до минимум 

изискванията за човешки ресурси18. Директорът е информирал Европейския 

парламент, че иновативните цифрови решения са особено необходими за 

наблюдението19. 

23 Тези усилия за събиране на данни дават възможност на ECDC да изготвя 
ежедневни актуализации (фигура 7) и подробни доклади за пандемията, но 

въпреки това оттам предупредиха, че „все още е необходимо да се извърши 

значителна работа, за да се установи и укрепи наблюдението на демографска 

                                                       
16  ECDC: Европейска система за наблюдение (TESSy), последна актуализация на 

страницата: 7.2.2019 г. 

17  ECDC: How ECDC collects and processes COVID‐19 data (Как ECDC събира и обработва 

данни за COVID‐19), последна актуализация на страницата: 1.4.2020 г. 

18  Politico: „Nothing would have prevented virus spread, says health agency chief“ (Нищо не 

би предотвратило разпространението на вируса, твърди директорът на агенцията по 

здравеопазване), 8.4.2020 г. 

19  Изслушване в комисията на Европейския парламент по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните от 2 септември 2020 г. 
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основа […] с цел наблюдение на интензивността, географското разпространение, 

сериозността и въздействието на COVID‐19 в ЕС/ЕИП и Обединеното кралство“20. 

Фигура 7 — Пример за актуална информация на ECDC за ситуацията 

с COVID‐19 

 
Източник: ECDC. 

Центърът е предоставял широки оценки на риска 

24 ECDC изготвя бързи оценки на риска, предназначени да помогнат на 
националните здравни органи да се подготвят и да реагират на заплахи за 

общественото здраве. В бързите оценки на риска се използват широк кръг 

източници на информация от ЕС и от целия свят. Политиката на ECDC е те да се 

провеждат в началните етапи на събитие като пандемията от COVID‐19, за да се 

направи оценка на мащаба на заплахата за здравето, като същевременно се 

документира степента на несигурност на тази оценка21 и да се продължи 

с промяната на епидемиологичната ситуация. ECDC публикува първата си оценка 

на риска за COVID‐19 на 9 януари 2020 г., като част от по‐широка оценка на 

                                                       
20  ECDC: „Доклад за наблюдението на COVID‐19. Седмица 28, 2020 г.“, 19.7.2020 г. 

21  ECDC: „Operational tool on rapid risk assessment methodology“ (Оперативен инструмент 

относно методологията за бързи оценки на риска), март 2019 г. 
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заплахата. Според тази оценка рискът е нисък (въз основа на ранната 

информация от китайските органи, че няма признаци за предаване от човек на 

човек22). В първата пълна бърза оценка на риска, публикувана на 17 януари 

2020 г., се посочва, че „няма ясна индикация за устойчиво предаване от човек на 

човек“, но също така се отправя предупреждение, че съществува „значително 

ниво на несигурност“ по отношение на епидемиологията на COVID‐19 и че има 

ограничена информация относно идентифицираните до момента случаи23. 

25 До края на юни 2020 г. ECDC е актуализирал десет пъти бързата оценка на 
риска. Още от момента на първата актуализация на 22 януари 2020 г. той е 

предупредил, че рискът от разпространение на вируса може да бъде висок, ако 

държавите членки не въведат подходящи мерки за профилактика и контрол на 

инфекциите (мерки за ПКИ)24. В по‐голямата част от бързите оценки на риска се 

разглеждат редица рискове (например рискът от претоварване на системата на 

здравеопазване, рискът за здравето при заразяване с COVID‐19 и рискът от 

широкоразпространено предаване). След петата актуализация на 2 март 2020 г. 

бързите оценки на риска оценяват риска от широко разпространение като умерен 

или висок/много висок в зависимост от противоепидемичната стратегия на 

държавите членки и от групите от населението (вж. фигура 8).  

                                                       
22  ECDC: „Threat assessment brief: Pneumonia cases possibly associated with a novel 

coronavirus in Wuhan, China“ (Информационна бележка относно оценката на 

заплахата: Случаи на пневмония, свързани вероятно с нов коронавирус в Ухан, Китай), 

9.1.2020 г. 

23  ECDC: „Бърза оценка на риска“, 17.1.2020 г. 

24  ECDC: „Бърза оценка на риска“, 22.1.2020 г. 
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Фигура 8 — Изготвена от ECDC оценка на риска от разпространение 

на COVID‐19 за всички държави членки до юни 2020 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на бързите оценки на риска на ECDC. 

26 С разпространението на пандемията в ЕС обхватът и детайлността на бързите 
оценки на риска са се увеличили и вече включват препоръки по отношение на 

набор от действия за смекчаване на риска. Десетата актуализация от 11 юни 

2020 г. включва: 

— епидемиологичен преглед на пандемията, включително разпространение на 

случаите; 

— обща информация за заболяването, включително съображения във връзка 

с имунитета на населението; 
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— оценка на риска с разбивка по категории население (например общото 

население, населението, изложено на риск, здравните работници) 

и възможности за реакция, включително стратегии за тестване, проследяване 

на контактни лица и нефармацевтични интервенции (например използване 

на маски за лице, ограничения за пътуване и т.н.); 

— описание на значението на комуникацията във връзка с рисковете 

и въпросите, върху които би могла да се съсредоточи тя. 

27 През юли 2020 г. ECDC започна свой собствен анализ на ефективността на 
неговата реакция на пандемията от COVID‐19. Директорът на ECDC информира 

Европейския парламент, че борбата с COVID‐19 налага почти целият научен 

персонал да бъде зает със свързана с вируса дейност, и да бъдат отложени други 

задачи25.  

                                                       
25  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на 

Европейския парламент, Обмен на мнения с д‐р Андреа Амон, директор на 

Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), 

2.9.2020 г. 
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ЕС разгледа неотложни въпроси 
и отпусна 3 % от годишния бюджет 
за борба с COVID‐19 до 30 юни 2020 г. 

Разрешенията за износ на ниво ЕС подкрепиха единния 
пазар 

28 През март 2020 г. в съобщение на Комисията относно икономическите 

последици от COVID‐19 се разглеждат доставките на медицински и лични 

предпазни средства26. Комисията признава, че държавите членки ще трябва да 

предприемат мерки на национално равнище, за да гарантират тези доставки, но 

предупреждава за действия, които биха могли да засегнат веригите на доставки, 

а оттам и наличието на основни продукти. Това предупреждение е отправено, тъй 

като през март някои държави членки въведоха едностранни забрани за износ на 

лични предпазни средства (ЛПС) и медицинско оборудване (вж. фигура 9), 

включително за други държави — членки на ЕС. Комисията посочи пример за 

държава членка, която е забранила или ограничила износа на 1 324 продукта, 

включително парацетамол, за да илюстрира мярка, която би могла да изложи на 

риск здравето на хората27. Държавите — членки на ЕС, не бяха единствените, 

които наложиха такива забрани. През април СТО съобщи, че 80 държави са 

въвели ограничения на износа на медицинско оборудване, но само 13 са я 

уведомили за тези мерки28. 

                                                       
26  Съобщение на Европейската комисия: „Координирани икономически мерки в отговор 

на пандемията от COVID‐19“, 13 март 2020 г. 

27  Пак там. 

28  СТО: „Забрани и ограничения върху износа“, Информационна бележка, 23.4.2020 г. 
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Фигура 9 — Страни, които въвеждат ограничения за износа на 

медицински продукти от януари до март 2020 г. 

 
Източник: Global Trade Alert. 

29 С цел да се осигури рамка на ЕС за разрешенията за износ, да се гарантира 
адекватно предлагане на такива продукти в ЕС и да се гарантира целостта на 

единния пазар, на 15 март 2020 г. Комисията въведе шестседмична временна 

разрешителна схема за износ с цел контрол на износа на ЛПС извън ЕС/ЕИП29. 

Държавите членки администрираха схемата и отговаряха за предоставянето или 

отказа на разрешения за износ. Комисията преразгледа и удължи схемата с още 

30 дни от 26 април 2020 г.  

30 Съгласно изменената схема30 държавите членки трябва да се консултират 
с Комисията преди да издадат разрешения за износ в периода между 26 април 

и 25 май 2020 г. В този процес е включена клиринговата къща за медицинско 

оборудване на Комисията. След изтичането на срока на действие на 

                                                       
29  Европейска комисия: Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 от 14 март 2020 г. година 

за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на 

разрешение за износ. 

30  Европейска комисия: Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 от 2 април 2020 г. година 

за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на 

разрешение за износ. 
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разрешителния режим за износ клиринговата къща продължи да наблюдава 

наличието на медицинско оборудване в ЕС, включително ограничения върху 

вноса и износа в държави партньори. 

31 Износителите са поискали повече от 1 300 разрешения въз основа на 
схемата, влязла в сила на 26 април, и 95 % от тях са били одобрени. Според 

данните, предоставени на Комисията от държавите членки, между 26 април 

и 26 май 2020 г. от ЕС са изнесени приблизително 13 млн. защитни маски, 1 млн. 

защитни облекла и повече от 350 000 защитни очила и визьори31. Комисията даде 

отрицателни становища относно износа на около четири милиона ръкавици, 

защитни облекла и други изделия. Няма данни относно капацитета за 

производство на защитни маски в целия ЕС, но през юни 2020 г. от Асоциацията 

на индустрията за нетъкан текстил в ЕС очакваха общият капацитет на ЕС за 

производство на трислойни хирургически маски да се увеличи 20 пъти до 

ноември 2020 г. и да достигне 1,5 млрд. маски месечно32. 

Комисията е започнала да създава резерв от медицинско 
оборудване  

32 В заключенията на Съвета относно COVID‐19 от 13 февруари 2020 г. 
Комисията се призовава „да продължи да проучва всички налични възможности, 

за да се улесни необходимият достъп до лични предпазни средства, нужни на 

държавите членки“33. В отговор на това Комисията създаде стратегически резерв 

от медицинско и друго оборудване, насочено към борба със сериозните 

трансгранични заплахи за здравето34. Този резерв е разработен чрез резерва 

                                                       
31  Европейска комисия: Coronavirus: requirement for export authorisation for personal 

protective equipment comes to an end (Коронавирус: прекратява се изискването за 

разрешение за износ за лични предпазни средства), 26 май 2020 г. 

32  EDANA: European producers set for a 20 fold increase in nonwoven face mask output by 

November (Европейските производители предвиждат 20‐кратно увеличение на 

производството на маски за лице от нетъкан текстил до ноември), 23.6.2020 г. 

33  Заключения на Съвета относно COVID‐19, 13 февруари 2020 г. 

34  Европейска комисия: Решение за изпълнение (ЕС) 2020/414 от 19 март 2020 г. за 

изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/570 по отношение на способностите 

на rescEU за съставяне на медицински резерв. 
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rescEU, който е част от Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС). МГЗС 

има за цел да засили сътрудничеството между участващите държави (държавите 

членки и някои съседни и трети държави35) в областта на гражданската защита, да 

подобри превенцията, подготвеността и реагирането при бедствия.  

33 Постепенно Комисията е разпределила по‐големи суми за развиването на 
капацитета на rescEU, чийто общ бюджет е достигнал 380 млн. евро до април 

2020 г. Държавите членки, които желаят да поддържат резерв, могат да 

кандидатстват за финансиране от Комисията на пряка безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 100 % (за закупуване и управление на запасите). Държавата 

членка, в която ще се поддържа резервът, отговаря за закупуването на 

оборудването и трябва да прилага процедурите за възлагане на обществени 

поръчки на равнището на ЕС и на национално равнище. Комисията взема 

решения относно разпределянето от резерва в координация с държавите членки, 

в които се намира той, и с държавите членки и участващите държави, които са 

поискали помощ. 

34 До 30 юни Комисията е подписала две споразумения за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ за създаване на резерв в rescEU: с Румъния за 

10 млн. евро на 31 март за 1 381 871 маски (хирургически и филтриращи маски за 

лице [FFP]2) и 250 апарата за вентилация, и с Германия за 6 млн. евро на 19 май 

за 900 000 маски FFP2, 170 000 маски FFP3 и 150 000 хирургични халата. 

Комисията е заявила намерението си да поддържа този резерв и след 

първоначалния период на финансиране чрез допълнителна безвъзмездна 

финансова помощ. 

35 Държавите — членки на ЕС, участващите държави в МГЗС и трети държави са 

подали искания за доставки от този резерв. До 30 юни 2020 г. от румънския 

и германския резерв са доставени 370 000 маски на Италия, Испания, Хърватия, 

Литва, Черна гора и Северна Македония (вж. фигура 10). Комисията също така 

пряко е възложила обществени поръчки за 10 млн. маски за здравни работници 

чрез Инструмента за спешна подкрепа (вж. точка 10) на стойност 29,5 млн. евро за 

доставяне на 19 държави членки. До 30 юни 2020 г. не са извършвани доставки до 

държавите членки. В своя одит от 2016 г. на рамката на ЕС за справяне 

с трансграничните заплахи за здравето Сметната палата установи, че не 

                                                       
35  Понастоящем в МГЗС участват шест държави извън ЕС: Норвегия, Исландия, Сърбия, 

Северна Македония, Черна гора и Турция. 
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съществува механизъм на ниво ЕС за посрещане на неотложните нужди от 

медицински мерки за противодействие. 

Фигура 10 — Състояние на резерва в rescEU на 30 юни 2020 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията. 
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36 Комисията възнамерява да създаде още медицински резерви в rescEU 

в целия ЕС. На 14 май 2020 г. тя отправи покана за кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ за такива резерви към всички държави членки 

и участващи държави. До 5 юни 2020 г. бяха получени девет предложения, четири 

от които бяха приети. Дания, Гърция, Унгария и Швеция ще поддържат резерв в 

rescEU, за който ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер между 15,5 

и 60 млн. евро.  

37 На 2 юни 2020 г. Комисията предложи rescEU да получи допълнителни 
2 млрд. евро за бюджетния период 2021—2027 г., за да се укрепи капацитетът на 

ЕС за реагиране при трансгранични извънредни ситуации, като например COVID‐

1936. С това допълнително финансиране ще се създадат стратегически резерви от 

медицинско оборудване за покриване на извънредни ситуации в областта на 

здравето, избухване на горски пожари, химични, биологични, радиологични 

и ядрени произшествия или други тежки извънредни ситуации. 

ЕС е предоставил форуми за обмен на информация 
и координиране на действията 

Комитет за здравна сигурност  

38 КЗС е създаден през 2001 г.37 по искане на министри на здравеопазването от 
ЕС и функционира като неформална консултативна група до 2013 г. С Решението 

от 2013 г. на Комитета се придава официален характер и се определя неговата 

роля: подпомагане на обмена на информация между държавите членки 

и Комисията и координиране на планирането на режима на готовност и реакция 

на национално равнище. Ролята на КЗС е съсредоточена върху обсъждания, 

обмен на информация и координация. Докладите на КЗС относно обсъжданията 

от всяко заседание са публично достъпни. 

                                                       
36  Европейска комисия: „Бюджетът на ЕС за възстановяване: 2 милиарда евро за 

подсилване на инструментите за директно реагиране при кризи в рамките на rescEU“, 

2.6.2020 г. 

37  Заключения на председателството от 15 ноември 2001 г. относно биотероризма. 
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39 КЗС, който се състои от един представител на всяка държава членка, както 
и от Комисията и СЗО, е свикан за обсъждане на COVID‐19 за първи път на 

17 януари 2020 г. и до края на юни е провел 25 заседания. ECDC е представил на 

КЗС всички свои актуализирани бързи оценки на риска, както и друга съответна 

документация. Комисията и държавите членки използват заседанията на КЗС за 

обсъждане на инициативи, свързани с COVID‐19, за обмен на информация и за 

разработване на общи позиции. Най‐често обсъжданите теми са ограниченията за 

пътуване и мерките за лична защита, медицинските мерки за противодействие, 

тестването и проследяването на контактите, ваксините и плановете за 

подготвеност38. Обикновено държавите членки са представени на техническо 

равнище. Работата на КЗС е допълнена от работата на Координационния център 

за реагиране при извънредни ситуации (ERCC), който организира четири 

виртуални срещи на министрите на здравеопазването и 40 заседания на органите 

за гражданска защита на държавите членки относно COVID‐19 в периода до 30 

юни 2020 г.  

40 В протокола от второто заседание на КЗС относно COVID‐19 на 22 януари 
2020 г. се посочва, че Комисията ще използва проучване, разработено от ECDC, за 

да научи повече за подготвеността и капацитета на държавите членки за 

управление на епидемията от COVID‐1939. Протоколът от следващото заседание 

на 27 януари показва, че държавите членки са посочили като цяло високо ниво на 

подготвеност (независимо от някои пропуски) и че националните здравни 

системи са планирали евентуално управление на случаите на COVID‐1940. 

Държавите членки не са посочили необходимост от допълнителни лични 

предпазни средства (ЛПС). С развитието на пандемията следващите заседания на 

КЗС отново са били насочени към проблема с доставките на ЛПС. Към 

тринадесетото заседание на КЗС на 30 март 2020 г. са започнали обсъждания на 

стратегии за излизане от ограничителните мерки, за които ECDC заедно със 

Съвместния изследователски център са започнали да моделират сценарии за 

отслабване на ограничителните мерки. 

                                                       
38  Доклади на Комитета за здравна сигурност относно епидемията от COVID‐19. 

39  Европейска комисия: „Обобщаващ доклад на Комитета за здравна сигурност“, 

22.1.2020 г. 

40  Европейска комисия: „Обобщаващ доклад на Комитета за здравна сигурност“, 

27.1.2020 г. 
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Клирингова къща за медицинско оборудване, създадена от 
Комисията 

41 Едно от предизвикателствата пред държавите членки при справянето 
с пандемията от COVID‐19 бяха доставките на достатъчно медицинско 

оборудване. Създадената от Комисията клирингова къща за медицинско 

оборудване започва да функционира на 1 април 2020 г. за период от шест месеца. 

Тя служи като платформа за диалог и обмен на информация между 

представителите на държавите членки относно търсенето и предлагането на 

медицинско оборудване на ниво ЕС и относно начините за преодоляване на 

недостига и изграждане на капацитет. Клиринговата къща за медицинско 

оборудване също така събира информация от промишления сектор по въпроси, 

свързани с производството или доставките, и предоставя технически 

и регулаторни насоки на частните субекти, за да им помогне да приспособят 

производството си към нуждите, свързани с COVID‐19. Клиринговата къща се 

координира от Генералния секретариат на Комисията и използва експерти от 

други отдели, формиращи пет продуктови клъстера. За своята дейност тя се 

отчита директно пред комисаря за вътрешния пазар. Всяка държава членка е 

определила звено за контакт за клиринговата къща. 

42 Самата клирингова къща на Комисията (CCH) няма мандат да съгласува 

предлагането с търсенето или да провежда процедури за обществени поръчки. Тя 

е променила предназначението на съществуваща онлайн платформа на 

Комисията, за да се даде възможност на държавите членки да посочат нуждите си 

от медицинско оборудване, а производителите да публикуват своите 

предложения. Използването на тази платформа и участието в нея на 

доставчиците и държавите членки е доброволно. В платформата има пет 

категории продукти, отразяващи тематичната насоченост на петте работни групи 

на CCH: ЛПС, апарати за вентилация, друго медицинско и болнично оборудване, 

консумативи за тестове, терапевтични средства и ваксини (вж. фигура 11). До 

30 юни 2020 г. седем държави членки бяха използвали платформата, за да качат 

нуждите си от 269 продукта. CCH не разполага с информация относно броя на 

покупките, за които е допринесла платформата. През юли и август от CCH са 

провели проучване относно използването на платформата, което е установило, че 

въпреки че 63 % от националните звена за контакт на CCH определят платформата 

като добра или много добра, по‐малко от 20 % са я използвали за проверка на 

предложения или закупуване на оборудване. 
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Фигура 11 — Организация на клиринговата къща на Комисията 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията. 

43 По‐голямата част от маските за лице и голяма част от другите медицински 
материали и оборудване, използвани от държавите членки за справяне с COVID‐

19 до 30 юни 2020 г., са били доставени от производители от трети държави. 

Клиринговата къща се опитва да създаде общ преглед за целия ЕС на настоящите 

и бъдещите нужди чрез поредица от проучвания сред националните звена за 

контакт. Тези проучвания засягат стратегически области в един особено 

деликатен момент и много държави членки участват с уговорката, че отговорите 

им ще са анонимни и поверителни. Проучванията предоставят преглед на 

очаквания недостиг, обобщен на ниво ЕС, за различни категории продукти 

и периоди (много кратки, кратки, средносрочни и дългосрочни). Държавите 

членки посочват, че при наличието на подходящи предпазни мерки такова 

проучване може да се повтаря по‐редовно, за да се подкрепят и координират 

усилията за подготвеност. Клиринговата къща също така установи структуриран 

диалог със съответните промишлени сдружения, по‐специално за медицинските 

изделия и ЛПС, с цел по‐добро разбиране на затрудненията и основните 

предизвикателства, които засягат веригата на доставки. 

Консумативи за 
тестове

Водещ представител от 
ГД „Здравеопазване и 

безопасност на 
храните“

Лични предпазни 
средства ЛПС

Водещ представител от 
ГД „Вътрешен пазар, 

промишленост, 
предприемачество и МСП“

Терапевтични 
средства и ваксини

Водещ представител от 
ГД „Здравеопазване и 

безопасност на храните“

Друго медицинско и 
болнично оборудване

Водещ представител от 
ГД „Здравеопазване и 

безопасност на храните“

Апарати за вентилация

Водещ представител от ГД 
„Вътрешен пазар, 
промишленост, 

предприемачество и МСП“

Клирингова къща за COVID‐19

Групи 
продукти

Група на директорите на 
Клиринговата къща

ГД COMP, GROW, SANTE, ECHO, TRADE, RTD, 
генералният секретариат и СИЦ

Координационен екип 
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Държавите членки използват възможностите за възлагане 
на обществени поръчки на национално равнище, за да 
отговорят на нуждите си от ЛПС 

44 След пандемията от A/H1N1 през 2009 г. Европейският парламент41 
и Съветът42 изтъкнаха необходимостта от правно основание, което да позволи 

съвместно възлагане на обществени поръчки от държавите членки за медицински 

мерки за противодействие. Решението от 2013 г., предназначено да подобри 

подготвеността за сериозни трансгранични заплахи за здравето в целия ЕС, 

предвижда такъв механизъм. Той дава възможност за доброволно съвместно 

възлагане на обществени поръчки от държавите членки с подкрепата на 

Комисията. В своя одит от 2016 г. на рамката на ЕС за справяне с трансграничните 

заплахи за здравето43 ЕСП отбеляза, че не е имало особен интерес към 

използването на този механизъм за съвместно възлагане на обществени поръчки 

за пандемични ваксини. 

45 С оглед на нарастващото търсене на ЛПС и медицинско оборудване, 

предизвикано от пандемията от COVID‐19, Комисията приключи четири съвместни 

покани за участие в търгове до края на юни 2020 г. (вж. таблица 2) за 

медицинско и защитно оборудване по искане на държавите членки. Комисията 

осигури координация на ниво ЕС, обобщи нуждите на участващите държави 

членки, изготви всички документи, необходими за започване на процедурата, 

оцени получените оферти с подкрепата на оценители от държавите членки 

и възложи рамкови договори на спечелилите оференти. Тези рамкови договори 

предоставят на участващите държави членки възможността (а не задължението) 

да закупуват оборудването, като използват националните си бюджети. Със 

съгласието на управителния комитет за специфичната процедура за възлагане на 

обществена поръчка на участващите държави членки, който осъществява надзор 

върху съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки, Комисията 

подписа рамковия договор от името на всички участващи договарящи страни, 

а на държавите членки е разрешено да се присъединят към съвместната 

                                                       
41  Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно оценката на 

управлението на грип H1N1 през периода 2009—2010 г. в ЕС (2010/2153(INI)). 

42  Заключения на Съвета относно поуките от пандемията от A/H1N1 — здравната 

сигурност в Европейския съюз, 13.9.2020 г. 

43  Специален доклад 28/2016: „Справяне със сериозни трансгранични заплахи за 

здравето в ЕС — предприети са важни стъпки, но са необходими още действия“. 
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процедура за възлагане на обществена поръчка след стартирането на 

процедурата. 

46 До 30 юни 2020 г. държавите членки са поръчали общо 5,5 млн. маски, 

1 млн. ръкавици, 55 апарата за вентилация и различно лабораторно оборудване 

чрез рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки. Максималната 

стойност на договора за съвместно възлагане на обществени поръчки за маски е 

приблизително 475 млн. евро (т.е. доставчиците се ангажират да предоставят 

маски до тази стойност, ако бъдат направени поръчки) за 12‐месечния срок на 

рамковия договор44. В таблица 2 са показани поръчките, направени от 

участващите държави членки в рамките на споразумението за съвместно 

възлагане на обществени поръчки до края на юни 2020 г. 

Таблица 2 — Съвместни покани за подаване на оферти за 

медицински мерки за противодействие до 30 юни 

Материали 
Брой 

държави 
членки 

Пръв 
подписан 
договор 

Поръчани количества 

Защитни очила, средства 
за защита на 
дихателните органи, 
ръкавици и гащеризони 

(SANTE/C3/2020/015) 

20  8 април  1 000 000 ръкавици 

Защитни очила/визьори, 
средства за защита на 
дихателните органи 
и хирургически маски 

(SANTE/2020/C3/017) 

25  2 април  5 550 000 маски 

Апарати за вентилация 

(SANTE/2020/C3/018) 
26  15 април  55 апарата за вентилация 

Лабораторно 
оборудване 

(SANTE/2020/C3/019) 

20  4 май 
Различно лабораторно 

оборудване 

Източник: ЕСП въз основа на информация, предоставена от Комисията. 

                                                       
44  Официален вестник на Европейския съюз: 2020/S 100—238632, 15.5.2020 г. 
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47 Поръчките, подадени от държавите членки до 30 юни 2020 г. в рамките на 
механизма за съвместно възлагане на обществени поръчки, се отнасят основно 

до маски и представляват малка част от техните нужди. Държавите членки 

използват възможностите за възлагане на обществени поръчки на национално 

равнище, за да отговорят на по‐голямата част от своите нужди. Например, общо 

27‐те държави членки внесоха маски на стойност 14 млрд. евро през първото 

полугодие на 2020 г.45 На 28 май 2020 г. една държава членка поръчва 3,4 млрд. 

маски на стойност 2,5 млрд. евро46.  

48 Като част от своя преглед ЕСП изпрати кратък въпросник на всички държави 
членки, за да научи тяхното мнение относно съвместната процедура за възлагане 

на обществени поръчки. На фигура 12 е показано, че според по‐голямата част от 

отговорилите държави членки системата за съвместно възлагане на обществени 

поръчки е донякъде полезна, а цените са приемливи. Въпреки че обемът на 

медицинското оборудване, поръчано до 30 юни 2020 г. от държавите членки чрез 

съвместната процедура за възлагане на обществена поръчка, е малък в сравнение 

с общите нужди, рамковите договори са валидни за период от най‐малко 12 

месеца и по време на срока им на валидност могат да бъдат използвани за по‐

нататъшни поръчки, без да е необходимо да се повтаря съвместната процедура 

за възлагане на обществена поръчка.  

                                                       
45  Евростат: „Коя държава е внесла най‐много маски за лице?“, разгледан на 7.10.2020 г. 

46  Assemblée Nationale: Rapport d’information (Информационен доклад), 3.6.2020 г. 
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Фигура 12 — Резултат от проучването сред държавите членки 

относно съвместната процедура за възлагане на обществени 

поръчки 

 
Източник: ЕСП въз основа на получените отговори от 18 държави членки. 

Към 30 юни 2020 г. усвояването на средствата е все още 
слабо 

49 От отпуснатата до 30 юни 2020 г. целева сума от 4,5 млрд. евро за мерки, 
свързани с общественото здраве, 3,5 млрд. евро са предназначени за две 

програми: Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII) 

и Инструментът за спешна подкрепа (ИСП) (вж. Таблица 1). В периода до 30 юни 

2020 г. Комисията не е изплатила по‐голямата част от тези 4,5 млрд. евро, което 

представлява приблизително 3 % от годишния бюджет на ЕС. 
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Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз могат да допринесат за 
публичните разходи на държавите членки за здравни мерки във 
връзка с COVID‐19 

50 Инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса (CRII и CRII +) са 
приети през април 2020 г.47, за да се разшири обхватът на програмите, 

финансирани по линия на Кохезионния фонд, с цел да се обхванат всички 

разходи, свързани с кризата с COVID‐19, включително медицинските разходи 

и разходите за здравеопазване, свързани с пандемията от COVID‐1948. Държавите 

членки преразпределиха своите програми в областта на сближаването, за да 

финансират съответното медицинско оборудване и оборудване за тестване. 

Допустимостта се прилага със задна дата за разходите от 1 февруари 2020 г. 

нататък. Седем държави членки49 правят такива изменения в някои или във 

всички свои програми за финансиране в областта на сближаването до 30 юни 

2020 г., като преразпределят 860 млн. евро от средствата по линия на политиката 

на сближаване на ЕС за разходи за здравеопазване, свързани с COVID‐19. Този 

процес продължава и след 30 юни 2020 г., като на държавите членки е 

предоставена допълнителна финансова подкрепа.  

51 Създаденият през 2002 г. ФСЕС има за цел да изразява европейската 
солидарност с държавите членки и държавите кандидатки, засегнати от природни 

бедствия. Съзаконодателите могат да отпускат до 500 млн. евро годишно за този 

фонд в случай на извънредни ситуации. Тези средства могат да бъдат пренесени 

за следващата година. След избухването на пандемията законодателите на ЕС 

разшириха обхвата на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за да обхване 

тежките извънредни ситуации в областта на общественото здраве50. Той обхваща 

                                                       
47  Регламент 2020/460 от 30 март 2020 г. и Регламент 2020/558 от 23 април 2020 г. 

48  Друга допустима подкрепа, като например схемите за МСП и работниците по линия на 

CRII, се отнася до икономически мерки, които са предмет на прегледа на ЕСП 

„Рискове, предизвикателства и възможности на мерките на икономическата политика 

на ЕС в отговор на кризата поради COVID‐19“. 

49  Италия, Полша, Румъния, Словакия, България, Франция и Литва. 

50  Регламент (ЕС) 2020/461 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на 

финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за 
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част от публичните разходи на държавите членки за предоставяне на неотложна 

помощ, включително медицинска, на хората, засегнати от COVID‐19. Комисията 

изчисли, че до 800 млн. евро биха могли да бъдат предоставени на фонд 

„Солидарност“ на ЕС в подкрепа на свързаните с COVID‐19 разходи за обществено 

здравеопазване на държавите членки51, въпреки че до 30 юни 2020 г. не бяха 

поети никакви финансови задължения.  

52 До крайния срок 24 юни 2020 г. Комисията получи 22 заявления за 
финансова подкрепа от фонд „Солидарност“ на ЕС от 19 държави членки52 и три 

присъединяващи се държави53. За да отговаря на условията за подпомагане от 

фонд „Солидарност“ на ЕС, държавата трябва да е изразходила 1,5 млрд. евро 

или повече от 0,3 % от брутния си национален доход в рамките на четири месеца 

от първата мярка, която е предприела за справяне с пандемията54. Допустимите 

разходи включват лекарства, оборудване и медицински изделия, лабораторни 

анализи, лични предпазни средства, специална помощ за населението 

и разработване на ваксини или лекарства55. Максималният размер на 

финансиране от ФСЕС, което може да получи дадена държава членка, е: 

— 2,5 % от общия размер на допустимите публични разходи под 1,5 млрд. евро 

по цени от 2011 г., или 0,3 % от нейния БНД, плюс 

— 6 % от общия размер на допустимите публични разходи над същия праг. 

                                                       
присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна 

ситуация в областта на общественото здраве. 

51  Европейска комисия: COVID‐19 EU Solidarity Fund (фонд „Солидарност“ на ЕС за COVID‐

19). 

52  Белгия, Чехия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, 

Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Португалия, Румъния 

и Словения. 

53  Албания, Черна гора и Сърбия. 

54  Европейска комисия: COVID‐19 EU Solidarity Fund (фонд „Солидарност“ на ЕС за COVID‐

19). 

55  Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз, член 3, параграф 2, буква д). 
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Инструментът на ЕС за спешна подкрепа допълва действията на 
държавите членки и на Комисията  

53 Инструментът за спешна подкрепа (ИСП) е допълващ инструмент, който се 

управлява пряко от Комисията. Той може да се използва за намеса в допълнение 

към усилията, положени по линия на rescEU, Решение № 1082/2013/ЕС относно 

сериозните трансгранични заплахи за здравето или други национални 

и европейски инициативи. При активирането на ИСП за COVID‐19 през април 

2020 г. е предоставен общ бюджет в размер на 2,7 млрд. евро. До юни 2020 г. 

Комисията отпусна почти 2 млрд. евро за действия по линия на ИСП (вж. 

фигура 13). Комисията отпусна 220 млн. евро за „Пакет за мобилност“ в подкрепа 

на транспортирането на медицинско оборудване и прехвърлянето на пациенти 

и медицински екипи между държавите членки. Комисията също така отпусна 

100 млн. евро за механизъм за възлагане на обществени поръчки за основни 

продукти, свързани със здравето, за разпространение сред държавите членки, 

и 1,5 млрд. евро за финансиране на предварителни споразумения за закупуване 

на ваксини.  

Фигура 13 — Разпределяне на средствата от Инструмента за спешна 

подкрепа до 30 юни 2020 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на решения за финансиране на Комисията C(2020) 2794 final и C(2020) 
4193 final. 

Инструмент за спешна подкрепа 
(ИСП)

Регламент от 14 април 2020 г.
Бюджет в размер на 2 700 млн. евро

Решение за финансиране

24 април 2020 г.

320 млн. евро

„Пакет мобилност“: Транспорт на 
медицински служители, 

медицинско оборудване и 
пациенти

Закупуване на стоки, свързани със 
здравеопазване

Решение за финансиране

18 юни 2020 г.

1,5 млрд. евро

Подпомагане на разработването и 
въвеждането на безопасна и 

ефективна ваксина срещу COVID‐19
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ЕС подкрепя разработването на 
лечения и ваксини срещу COVID‐19 

Европейската агенция по лекарствата извършва оценка на 
леченията и ваксините за COVID‐19 

54 Европейската агенция по лекарствата (EMA) е децентрализирана научна 

агенция, която отговаря за защитата и насърчаването на общественото здраве 

и здравето на животните чрез оценката и контрола върху лекарствата, 

предназначени за хуманна или ветеринарна употреба. Агенцията координира 

оценката и мониторинга на лекарствените продукти, разработва технически 

насоки и предоставя научни консултации на спонсорите. Въз основа на научно 

становище на ЕМА, с което се установява положително съотношение полза/риск 

за определен лекарствен продукт, Комисията издава разрешение за търговия 

с този продукт. През 2018 г. EMA публикува план за подготовка и реагиране на 

нововъзникващи заплахи за здравето въз основа на извлечените поуки от 

пандемията от грип H1N1 през 2009 г. и епидемичния взрив на вируса ебола 

в Западна Африка през периода 2014—2016 г. Планът относно заплахите за 

здравето има за цел да постигне следните цели: 

— инициира и координира научни и регулаторни дейности с участието на 

всички заинтересовани страни (като експерти на EMA, национални 

компетентни органи, ECDC, Комисия); 

— управление на дискусии относно разработването, разрешаването 

и наблюдението на съответните лекарствени продукти (например ваксини 

и противовирусни препарати за пандемичен грип); 

— предоставя на Комисията, на националните компетентни органи, на органите 

за обществено здравеопазване на държавите членки и на ECDC резултатите 

от своя документен преглед на потенциалните ваксини срещу пандемичен 

грип и грипните антивирусни средства; 

— предоставяне на подкрепа на международните партньори (като СЗО) 

и заинтересованите страни, които участват в научни изследвания и развойна 

дейност в областта на лекарствените продукти. 
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55 В съответствие със своя план за готовност EMA е предприела редица 

действия в отговор на пандемията. Те са насочени към предотвратяване 

и ограничаване на възможните нарушения в снабдяването с лекарства 

и подпомагане на бързите регулаторни действия в областта на разработването, 

разрешаването и наблюдението на безопасността на лечението и ваксините 

срещу COVID‐19 (вж. фигура 14). Реакцията на EMA на пандемията се ръководи от 

работна група за противодействие на COVID‐19, подпомагана от четири 

междуведомствени направления. Провеждат се ежеседмични координационни 

срещи с Комисията и ECDC. В периода до 30 юни EMA не е докладвала за 

прекъсвания на доставките на лекарства, използвани за лечението на COVID‐19 

или на други заболявания. 

Фигура 14 — График на основните действия на ЕМА за борба с 

COVID‐19 до юни 2020 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на EMA. 

11МАРТ:

• На 11 март 2020 г. СЗО 
класифицира епидемичния взрив 

от COVID‐19 като пандемия.

18МАРТ:

• EMA участва като наблюдател в 

консултативната група на 

Комисията по въпросите на 

COVID‐19.

• Групата ще формулира насоки на 

ЕС за научно обосновани и 

координирани мерки за 

управление на риска.

13МАРТ:

• EMA предоставя пълно 

освобождаване от такси за научни 

консултации за потенциални 

ваксини и лекарствени препарати 

за лечение на COVID‐19.

• Лицата, разработващи 

потенциални терапевтични 

средства или ваксини срещу 

COVID‐19, са приканени да се 

свържат с EMA по пощата.

25/31МАРТ:
• EMA публикува насоки за 
спонсорите на текущи клинични 
изпитвания, за да се гарантира 
надеждността на техните 
проучвания и безопасността на 
участниците в изпитванията.

• EMA създава работна група по 
въпросите на COVID‐19 (COVID‐
ETF), която да контролира и 
организира нейните действия за 
борба с пандемията. 

17 АПРИЛ:

• EMA, ДЧ на ЕС и фармацевтичната 

промишленост стартират система 

за ускорено наблюдение, която да 

подпомогне предотвратяването и 

ограничаването на проблемите с 

доставките на много важни 

лекарства за лечение на пациенти 

с COVID‐19.

4 МАЙ:

• EMA публикува своите 

инициативи за ускоряване на 

процедурите за подпомагане на 

развитието и оценка на 

лекарствените препарати и 

ваксините срещу COVID‐19

31 МАЙ:

• EMA обявява, че е провела 

обсъждания със създатели на 40 

потенциални лекарствени 

препарати и дванадесет ваксини 

срещу COVID‐19. 

• Две ваксини са навлезли във 
фаза I на клиничните изпитвания.

8 ЮНИ:

• Комитетът на EMA по 

лекарствените продукти за 

хуманна употреба (CHMP) 

официално оценява Remdesivir за 

разрешение за търговия при 

определени условия.

16 ЮНИ:

EMA се свързва с разработчиците 

на: 

• 132 потенциални лекарствени 
препарати за COVID‐19.

• 34 потенциални ваксини срещу 

COVID‐19.
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56 От EMA посочиха, че поддържат редовен контакт със създателите на лечения 

и ваксини срещу COVID‐19 и че до 30 юни 2020 г. са приключили девет процедури 

за научни консултации (относно съответните необходими тестове и проучвания). 

EMA използва ускорен метод за научна оценка на ваксините и терапевтичните 

средства срещу COVID‐19, за да улесни бързото пускане на пазара на такива 

продукти. Съгласно фармацевтичното законодателство на ЕС стандартният срок за 

оценка на дадено лекарство е максимум 210 работни дни. EMA и Комисията 

обаче ще разглеждат заявленията за разрешение за търговия с продукти, 

свързани с COVID‐19, по ускорен начин, който може да намали срока за 

одобрение до приблизително 150 работни дни. EMA извършва текущ преглед на 

данните за ефекта от прилагането на новото лекарство, като ги разглежда още 

щом те станат налични в процеса на разработване. Това ѝ позволява да ускори 

още повече последващата официална оценка на заявлението за разрешение за 

търговия. EMA направи оценка по този начин на първото лекарство за лечение на 

COVID‐19 — Remdesivir, като представи научно становище на 25 юни 2020 г. 

и одобри разрешението от Комисията на 3 юли 2020 г. (вж. каре 1). 
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Каре 1 

Ускорена процедура за разрешаване на лекарствени продукти за 
лечение на COVID‐19 

Разрешението за търговия при определени условия е регулаторен механизъм 
на ЕС, предназначен да улесни своевременния достъп до лекарства, които 
отговарят на неудовлетворени медицински потребности, включително 
извънредни ситуации като настоящата пандемия. Този вид одобрение дава 
възможност на EMA да препоръча дадено лекарство за разрешение за 
търговия с недостатъчно пълни данни в сравнение с нормално изискваните, 
ако ползите за пациентите от непосредственото наличие на лекарството имат 
превес над риска, свързан с факта, че все още не са налични всички данни. 
Впоследствие трябва да бъдат предоставени допълнителни данни, например 
за качеството на лекарството, както и окончателни данни за смъртността. 

Пример за това е ускореният срок за Remdesivir — експериментално 
антивирусно лекарство, разработено за пръв път през 2009 г. След като през 
април 2020 г. Remdesivir е препоръчан за палиативна употреба (т.е. без 
разрешение за търговия) за определени пациенти с COVID‐19, до средата на 
2020 г. EMA го е препоръчала за разрешение за търговия при определени 
условия. 

Хронология на одобрението на Remdesivir 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни от EMA. 

3 АПРИЛ:
EMA предоставя 
препоръки за палиативна 
употреба на лекарствен 
продукт

11 МАЙ:
EMA препоръчва палиативната употреба 
на Remdesivir да бъде разширена до 
пациенти, които не са подложени на 
механична вентилация

25 ЮНИ:
Първият лекарствен 
препарат за лечение на 
COVID‐19 е препоръчан за 
разрешение в ЕС

30 АПРИЛ:
Започва текущ 
преглед на 
Remdesivir за 
COVID‐19

8 ЮНИ:
EMA получава 
заявление за 
разрешение за 
търговия при 
определени условия 
на първия лекарствен 
препарат за лечение 
на COVID‐19 в ЕС

3ЮЛИ:
Разрешено е за 
търговия в ЕС под 
търговското 
наименование Veklury

12 МАЙ:
Решение на EMA 
относно плана за 
педиатрично 
изследване



  45 

 

От бюджета на ЕС се подпомага разработването на ваксини 
и лекарствени продукти за лечение на COVID‐19 

57 На заседанието си от 10 март 2020 г. Европейският съвет определи научните 
изследвания и иновациите във връзка с COVID‐19, по‐специално за ваксина, като 

основен приоритет за борба с пандемията56. На 7 април 2020 г. Комисията 

публикува краткосрочен план за действие с десет приоритетни действия за 

структуриране и координиране на научноизследователските дейности в ЕС57. 

Планът е насочен към мобилизиране на финансиране за научни изследвания, 

свързани с COVID, и координиране на усилията в целия ЕС. Например Комисията 

създаде платформата за научни изследвания и иновации във връзка 

с коронавируса, за да направи преглед на подкрепяните от ЕС проекти 

и инициативи за научни изследвания и иновации за справяне 

с разпространението на коронавируса и за повишаване на подготвеността за 

други епидемии58. Комисията е структурирала своята подкрепа за научни 

изследвания и иновации в отговор на пандемията около седем широки теми: 

готовност и реакция, диагностика, лечение, ваксини, оборудване и производство, 

равенство между половете в пандемията и глобално сътрудничество. 

Финансиране от ЕС за здравни научноизследователски проекти във 
връзка с COVID‐19 

58 До 30 юни 2020 г. Комисията е поела задължения на обща стойност 547 млн. 

евро от бюджета на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации във 

връзка с COVID‐19 (вж. таблица 3). 

                                                       
56  Заключения на председателя на Европейския съвет след видеоконференция относно 

COVID‐19, 10 март 2020 г. 

57  Европейска комисия: План за действие „ЕНП срещу коронавируса“, 7.4.2020 г. 

58  https://ec.europa.eu/info/research‐and‐innovation/research‐area/health‐research‐and‐

innovation/coronavirus‐research‐and‐innovation_en 
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Таблица 3 — Средства на ЕС, предназначени за свързани със 

здравето научни изследвания и иновации във връзка с COVID‐19, до 

30 юни 2020 г. 

Програма  В млн. евро 

Покана за изразяване на интерес по програма „Хоризонт 
2020“ във връзка с COVID‐19, проекти между януари и май 
2020 г. 

178 

Инициатива за иновативни лекарства  72 

Принос към Коалицията за иновации в областта на 
епидемичната готовност  

100 

Клинични изпитвания между европейските и развиващите 
се страни 
Публично‐частно партньорство, насочено към изследване на 
инфекциозните заболявания в Субсахарска Африка 

25 

Покана за представяне на предложения от 2020 г. относно 
бърза реакция срещу COVID‐19 (Европейски институт за 
иновации и технологии)  

6 

Пилотен инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по 
иновациите 

166 

Общо поети задължения  547 

Източник: Европейска комисия. 

59 На 31 януари 2020 г. Комисията първо пое ангажимент за финансиране по 
линия на „Хоризонт 2020“ в размер на 10 млн. евро за научни изследвания във 

връзка с COVID‐19, като използва провизия от работната си програма, по която 

това бюджетно задължение вече е поето за случай на извънредна ситуация, 

свързана с общественото здраве (в съответствие с Финансовия регламент59). Към 

края на март 2020 г. това финансиране е увеличено на 48 млн. евро в подкрепа на 

18 проекта (от общо 89 допустими заявления) за разработване на ваксини, 

диагностика, нови лечения и системи за мониторинг60. През май 2020 г. 

Комисията отправи нова покана за представяне на заявления за финансиране 

                                                       
59  Регламент 2018/1046, член 195. 

60  Прессъобщение на Европейската комисия, 6.3.2020 г. 
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с общ бюджет от 130 млн. евро в подкрепа на 23 проекта61. През март 2020 г. 

Инициативата за иновативни лекарства — публично‐частно партньорство между 

Комисията и фармацевтичната промишленост — също публикува покана за 

представяне на заявления за финансиране. Тя избра осем проекта, насочени към 

диагностиката и разработването на лекарствени продукти, които ще получат 

общо 117 млн. евро, от които 72 млн. евро под формата на безвъзмездни 

средства от бюджет на ЕС62. През април 2020 г. Комисията пое ангажимент за 

допълнително финансиране в размер на 166 млн. евро чрез програма на ЕС за 

ускоряване на бизнеса — Европейският съвет по иновациите, за 72 дружества, 

работещи по иновативни проекти, свързани с COVID‐1963. 

Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност в областта 
на ваксините 

60 Два от избраните за финансиране през март 2020 г. 18 проекта по линия на 
„Х2020“ са за разработване на ваксини. Тези два проекта ще получат общо 

5,7 млн. евро64. Освен това през март и юни Комисията е предоставила гаранции 

по заеми на две други предприятия, провеждащи научни изследвания за ваксини 

срещу COVID‐19, чрез програма InnovFin на „Х2020“, администрирана от 

Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка договори 

тези гаранции в рамките на мандат от Комисията като част от пакетите от заеми 

в размер на 80 млн. евро за едното дружество65 и 100 млн. евро за другото66 

61 На 17 юни 2020 г. Комисията публикува своята стратегия за ваксините, 
насочена към подкрепа и ускоряване на усилията в световен мащаб за 

разработване и внедряване на ваксини срещу COVID‐19 в срок от 12 до 18 

месеца67. Съгласно споразумение между държавите членки и Комисията тя е 

оправомощена да сключва предварителни споразумения за закупуване (ПСЗ) 

                                                       
61  Прессъобщение на Европейската комисия, 19.5.2020 г. 

62  Прессъобщение на Европейската комисия, 12.5.2020 г. 

63  Прессъобщение на Европейската комисия, 8.6.2020 г. 

64  Уебстраница на Европейската комисия относно инициативите за ваксина срещу 

коронавируса, посетена на 31.7.2020 г. 

65  Прессъобщение на Европейската комисия, 11.6.2020 г. 

66  Прессъобщение на Европейската комисия, 16.3.2020 г. 

67  Съобщение на Европейската комисия: Стратегия на ЕС за ваксините срещу COVID‐19, 

17.6.2020 г. 
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с производителите на ваксини. Всички 27 държави членки са страни по това 

споразумение. Това начинание изисква едновременното провеждане на 

клинични изпитвания и инвестиране в производствен капацитет, за да бъдат 

произведени бързо милиони дози ваксини. Стратегията се основава на два 

стълба: 

— осигуряване на производството на ваксини в ЕС и достатъчно снабдяване на 

неговите държави членки чрез предварителни споразумения за закупуване 

с производителите на ваксини; 

— адаптиране на регулаторната рамка на ЕС към извънредните обстоятелства 

в момента и използване на съществуващата регулаторна гъвкавост. 

62 Комисията договори ПСЗ с редица производители на ваксини, за да се 
гарантира правото на закупуване на определен брой дози ваксини в зададен срок 

в замяна на финансирането на част от първоначалните разходи, пред които са 

изправени производителите. До края на ноември 2020 г. тя постигна 

споразумение с шест производителя на ваксини за набавяне на до 2 млрд. дози68. 

По този начин част от рисковете при разработването на ваксини се прехвърлят от 

частния на публичния сектор. До 30 юни 2020 г. Комисията отпусна 1,5 млрд. евро 

за финансиране на тези ПСЗ по линия на Инструмента на ЕС за спешна подкрепа 

(който е с бюджет от 2,7 млрд евро)69. Тези средства ще бъдат авансово плащане 

за ваксините, които ще закупят държавите членки, като използват договорените 

от ЕС условия за обществени поръчки в предварителните споразумения за 

закупуване. За да се намали присъщият риск, свързан с разработването на 

ваксини, и за да се получат ваксини в кратък срок и в достатъчни количества, 

Комисията инвестира в редица технологии и дружества в областта на ваксините. 

В обхвата на тази стратегия попадат безвъзмездната финансова помощ в размер 

на 100 млн. евро, предоставена на Коалицията за иновации в областта на 

епидемичната подготвеност (вж. таблица 3). 

                                                       
68  Прессъобщения на Европейската комисия, 14.8.2020 г.; 18.9.2020 г.; 8.10.2020 г.; 

11.11.2020 г., 17.11.2020 г., 25.11.2020 г.. 

69  Решение на Комисията от 18.6.2020 г. за изменение на Решение C(2020)2794 относно 

финансирането на Инструмента за ваксини. 
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63 Комисията и EMA могат да подпомогнат разработването на ваксини, като 

използват съществуващата гъвкавост в регулаторния процес за одобряване на 

лекарства, като например: ускорена процедура за издаване на разрешение, 

гъвкавост по отношение на етикетирането и опаковането и временни дерогации 

от някои разпоредби на законодателството за генетично модифицираните 

организми (ГМО) за ваксините и лекарствата, съдържащи ГМО. 

64 Разпространението на дезинформация за вируса и неговото лечение 
представлява риск за ефективността на действията и финансирането на ЕС 

в подкрепа на разработването на ваксина срещу COVID‐19. През март и април 

2020 г. Европейският съвет70 и Европейският парламент71 определиха свързаната 

с COVID‐19 дезинформация като предизвикателство за общественото здраве 

и потвърдиха ангажимента си за борба с дезинформацията. Върховният 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност и Комисията съвместно съобщиха през юни 2020 г.72, че пандемията от 

COVID‐19 е придружена от безпрецедентна „инфодемия“ — поток от често 

невярна или неточна информация, който може да създаде объркване 

и недоверие и да подкопае ефективните действия в областта на общественото 

здраве. Това включва чуждестранни участници и някои трети държави, по‐

специално Русия и Китай, [които] са участвали в целенасочени операции за 

оказване на влияние и кампании за дезинформация във връзка с COVID‐19 в ЕС, 

съседните му държави и в световен мащаб73.  

                                                       
70  Съвместно изявление на членовете на Европейския съвет, 26.3.2020 г. 

71  Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2020 г. 

72  Съвместно съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите 

на външната политика и политиката на сигурност: Tackling COVID‐19 disinformation ‐ 

Getting the facts right (Борба с дезинформацията за COVID‐19: боравене с точни факти), 

10.6.2020 г. 

73  Пак там. 



  50 

 

65 Въпреки че въздействието на свързаната с COVID‐19 дезинформация не 
може да бъде изчислено с точност, един спад в обхвата на ваксинирането дори 

с няколко процентни пункта може да окаже значително въздействие върху 

общественото здраве, както показва увеличаването на случаите на морбили в ЕС 

през последните години74. Проучване на общественото мнение, проведено 

в периода юли—август 2020 г., установи, че малко повече от половината от 

анкетираните в Полша (56 %), Унгария (56 %) и Франция (59 %) биха приели 

ваксина срещу COVID‐1975. След покана за представяне на проекти, която 

приключи през юни 2020 г., Комисията ще финансира научни изследвания 

относно слабото използване на ваксини и колебанията по отношение на 

ваксините. 

66 Съвместният изследователски център информира ЕСП, че от февруари 
2020 г. е идентифицирал няколко хиляди статии с невярна информация 

и дезинформация във връзка с COVID‐19, разпространявани ежедневно. Те са 

групирани в десетки версии, като някои теми се повтарят (например технологията 

5G, Бил Гейтс, хидроксихлорохин, колебания относно ваксинацията), а други 

търпят развитие (например заразявания сред мигрантите). До 30 юни 2020 г. от 

Съвместния изследователски център са установили най‐голям брой такива статии 

в Италия, Германия, Испания, България и Франция. На 30 март 2020 г. Комисията 

стартира уебстраницата „Борба с дезинформацията“76. 

                                                       
74  СЗО: Measles cases spike globally due to gaps in vaccine coverage (Случаите на морбили 

в световен мащаб се увеличават поради пропуски във ваксинационното покритие), 

29.11.2018 г. 

75  IPSOS: Global Attitudes on a COVID‐19 Vaccine (Глобални нагласи спрямо ваксина срещу 

COVID‐19), август 2020 г. 

76  https://ec.europa.eu/info/live‐work‐travel‐eu/coronavirus‐response/fighting‐

disinformation_bg 
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Заключителни бележки 

67 Настоящият преглед няма за цел да направи заключения относно 

резултатите и въздействието на предприетите действия от Комисията и агенциите 

на ЕС за подпомагане на действията в областта на общественото здравеопазване 

в отговор на COVID‐19, най‐вече защото към момента на неговото изготвяне те все 

още са в процес на развитие. Независимо от това ЕСП може да обърне внимание 

на някои проблеми, пред които е изправен ЕС при своята подкрепа за ответните 

действия на държавите членки в областта на общественото здравеопазване 

в отговор на COVID‐19. 

68 Мащабът и бързината на необходимата реакция на пандемията са били 

предизвикателство за всички публични органи. Правомощията на ЕС да реагира 

при трансгранични заплахи за здравето, включително тази пандемия, са 

определени през 2013 г. и, в съответствие със задълженията му по Договора, са 

относително ограничени. Те са насочени към подпомагане на действията 

и координацията на държавите членки (чрез Комитета за здравна сигурност), 

улесняване (чрез създаване на рамкови договори за съвместни обществени 

поръчки, които да се използват от държавите членки) и събиране на 

информация/оценка на риска (чрез Европейския център за профилактика 

и контрол върху заболяванията). Пандемията представлява безпрецедентно 

изпитване на тези роли, както е видно от ограниченото използване на 

съвместното възлагане на обществени поръчки и от предизвикателствата пред 

ECDC при събирането и анализа на данни. 

69 За ЕС е било предизвикателство бързо да допълни предприетите мерки 
в рамките на неговата официална компетентност чрез допълнителни действия за 

подпомагане на действията в областта на общественото здравеопазване 

в отговор на кризата. Този опит може да предостави поуки за евентуална бъдеща 

реформа на компетентностите на ЕС в тази област. 

70 Възлагането на обществени поръчки за медицински материали за 

пандемията е било предизвикателство. Възлагането на обществени поръчки за 

ЛПС на равнището на ЕС е било ограничено, независимо дали чрез механизма за 

съвместно възлагане на обществени поръчки или чрез резерва в rescEU, 

в сравнение със закупените количества от държавите членки чрез възможностите 

за възлагане на обществени поръчки на национално равнище. Клиринговата къща 

на Комисията даде възможност за диалог и обмен на информация между 

държавите членки и промишлеността относно търсенето и предлагането на 
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медицинско оборудване. Държавите членки са използвали в ограничена степен 

инструмента на Комисията за намиране на партньори при възлагането на 

обществени поръчки за ЛПС. 

71 Друго предизвикателство е да се подпомогне разработването и да се 
гарантира доставката на тестове, лекарствени продукти и ваксини за COVID‐19. 

Освен това успешното използване на ваксините може да бъде изложено на риск 

от дезинформацията във връзка с COVID‐19 и нейното отрицателно въздействие 

върху общественото здраве, по‐специално чрез колебания относно ваксинацията. 

Настоящият преглед беше приет от Одитен състав I с ръководител 

Samo Jereb — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 21 декември 

2020 г. 

  За Сметната палата 

  Klaus‐Heiner Lehne 

  Председател 
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Акроними и съкращения 
ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна 

помощ“ (ГД CRII): Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса 

ГМО: Генетично модифициран организъм 

ЕМА: Европейска агенция по лекарствата 

ЕНП: Европейско научноизследователско пространство 

ИИЛ: Инициатива за иновативни лекарства 

КЗС: Комитет за здравна сигурност 

ЛПС: Лични предпазни средства 

МГЗС: Механизъм за гражданска защита на Съюза 

МЗП: Международни здравни правила 

ПСЗ: Предварително споразумение за закупуване 

СЗО: Световна здравна организация 

СРПР: Система за ранно предупреждение и реагиране 

ССВОП: Споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки 

УКСПВОП: Управителен комитет по специфичните процедури за възлагане на 

обществени поръчки 

ФСЕС: Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

„Х2020“: Хоризонт 2020 

CCH: Клирингова къща на Комисията 

CDC: Центрове за контрол и профилактика на заболяванията  

CEPI: Принос към Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност 

ECDC: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията 

FFP: Филтрираща маска за лице 

TESSy: Европейска система за наблюдение   
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Речник на термините 
Дезинформация: Доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се 

създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода 

или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, като последиците от 

това могат да бъдат в ущърб на обществения интерес. 

Колебания относно ваксинацията: Закъснение при приемането или отказване на 

ваксинация въпреки наличието на услуги за ваксинация. 

Медицински мерки за противодействие: Широк спектър от медицински активи, 

включително биологични продукти и лични предпазни средства, които са от 

съществено значение за свеждането до минимум на заболеваемостта 

и смъртността в случай на мащабна извънредна ситуация в областта на 

общественото здраве. 

Международни здравни правила: Правно обвързващ инструмент на 

международното право, приет за първи път през 1969 г. от Световната здравна 

асамблея и преразгледан последно през 2005 г., който се стреми към 

международно сътрудничество с цел предотвратяване, предпазване, контрол 

и осигуряване на действия на общественото здравеопазване в отговор на 

международното разпространение на болести. 

Невярна информация: Информация, която е невярна, независимо от 

намерението за въвеждане в заблуждение или причиняване на вреда. 

Световна програма за сигурност на общественото здраве: Група от 69 държави, 

международни организации и неправителствени организации, както 

и предприятия от частния сектор, които са се обединили, за да постигнат визията 

за един свят в безопасност и сигурност пред заплахите за здравето, които 

представляват инфекциозните заболявания. 

Филтрираща маска за лице: Респиратори, които са изградени изцяло или 

в значителна степен от филтриращи материали. За да бъде класифицирана една 

маска като FFP2 съгласно европейските стандарти, тя трябва да филтрира най‐

малко 94 % от въздушните частици. За да бъде класифицирана една маска като 

FFP3 съгласно европейските стандарти, тя трябва да филтрира най‐малко 99 % от 

въздушните частици. 

A/H1N1: Пандемията от свински грип през 2009 г. е грипна пандемия, 

продължила около 19 месеца — от януари 2009 г. до август 2010 г. — и е втората 

от две пандемии, свързани с грипния вирус H1N1 (първата е пандемията от 

испански грип през периода 1918—1920 г.).   
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Екип на ЕСП 

Преглед на ЕСП: Първоначалният принос на ЕС 

към мерките на общественото здравеопазване 

за борба с COVID‐19 

 

Настоящият преглед е приет от Одитен състав I, с ръководител Samo Jereb — член 

на ЕСП. Одитната задача е ръководена от Joëlle Elvinger — член на ЕСП, 

с подкрепата на Ildikó Preiss — ръководител на нейния кабинет, и 

Charlotta Törneling — аташе в кабинета, Colm Friel — главен ръководител, 

Nicholas Edwards — ръководител на задача, Márton Baranyi, Manuel Dias, 

Malgorzata Frydel и Jan Huth — одитори. Marika Meisenzahl предостави помощ за 

графичния дизайн. 
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COPYRIGHT 

© Европейски съюз, 2020 г. 

Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната 
употреба на информация се изпълнява в съответствие с Решение № 6‐2019 на 
Европейската сметна палата относно политиката за свободно достъпни данни 
и повторната употреба на документи.  

Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), 
създаденото от ЕСП съдържание, притежавано от ЕС, е лицензирано по „Creative 
Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторното 
използване е позволено, при условие че са посочени първоначалните източници 
и извършените промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва 
да не изменя първоначалния смисъл или послание на документа. Европейската 
сметна палата не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на 
повторната употреба.  

Уреждането на допълнителните права в случаите, когато дадено съдържание 
изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на 
ЕСП, или когато са използвани материали от трети страни, е Ваша отговорност. 
В случаите, когато е получено разрешение, то отменя или заменя горепосоченото 
общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при използването. 

За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, 
е възможно да е необходимо да поискате разрешение директно от носителите на 
авторските права. 

Фигура 1: © СЗО (регионът на СЗО за Европа включва повече страни отколкото 
регионът ЕС/ЕИП/Обединеното кралство). 

Фигура 9: © Global Trade Alert. 

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като 
патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са 
изключени от политиката на ЕСП за повторна употреба и не са Ви преотстъпени. 

Всички уебсайтове на институциите на Европейския съюз, включени в домейна 
europa.eu, съдържат връзки към уебсайтовете на трети страни. Тъй като ЕСП не 
контролира съдържанието им, моля, запознайте се с тяхната политика за 
поверителност на данните и с политиката за авторските права. 

Използване на логото на Европейската сметна палата  

Логото на Европейска сметна палата не може да се използва без предварително 
разрешение от нейна страна. 

 



Пандемията от COVID-19 представлява 
предизвикателство за системите за 
обществено здравеопазване в световен 
мащаб. В настоящия преглед се разглеждат 
предприетите действия от Комисията  
и агенциите на ЕС в подкрепа на мерките 
на общественото здравеопазване, взети от 
държавите членки за борба с COVID-19. ЕСП 
разгледа как те са използвали действащата 
рамка на ЕС за справяне с такива заплахи, 
както и по-важните допълнителни действия, 
предприети от Комисията и агенциите на 
ЕС до юни 2020 г. В прегледа се разглеждат 
предприетите действия и се очертават някои 
основни предизвикателства.

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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