
менно прекратени, но независима експертна комисия установи, че 
въпросното възпаление не е имало никаква връзка с ваксинирането. 

На 29 януари 2021 г. Европейската комисия издаде разрешение за 
търговия при определени условия на ваксината срещу COVID-19, 
разработена от AstraZeneca. Това бе третата разрешена ваксина срещу 
COVID-19 в ЕС. Разрешението бе дадено след положителна научна 
препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността, 
ефективността и качеството на ваксината от Европейска агенция по 
лекарствата, и бе подкрепено от страните от ЕС. Със съгласието на 
AstraZeneca, редактираното предварително споразумение за закупуване е 
достъпно тук. 

Руската ваксина Спутник V 
 

Руската ваксина използва модифицирана версия на известен аденовирус, 
причиняващ настинка, който пренася гени на шиповия протеин на новия 
коронавирус, за да накара организма да реагира, когато се срещне с 
COVID-19. По подобна технология е разработена ваксината на AstraZeneca 
и университета Оксфорд. За разлика от тази двуфазна ваксина, руската 
използва малко по-различен аденовирус във втората доза. Тя бе одобрена 
още преди да беше приключила третата фаза от клиничните изпитания. 
По цял свят бяха изразени сериозни съмнения по отношение на тази 
ваксина, тъй като имаше белези за манипулация на данни. Въпреки това 
ваксината вече се ползва в редица страни - в самата Русия, в Беларус, в 
ОАЕ, в Индия, Бразилия и Аржентина. 
По данни от 2 януари, в Русия междувременно са ваксинирани над 800 000 
души. Според руското здравно министерство, засега се проявяват само 
обичайните леки странични въздействия. 
 
Безопасната и ефикасна ваксина ще бъде нашият най-добър шанс да 
победим коронавируса и да се върнем към нормалния си начин на 
живот. 
 
Настоящата информационна брошура е изготвена в изпълнение на Дейност 
„Местни социални дейности за социално включване” по проект „Достоен живот”, 
Договор за БФП №BG05М9ОP001-2.044-0001-C01, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура 
BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството 
на живот на хората в неравностойно положение” чрез Водено от общностите местно 
развитие 
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РИСКОВЕ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ВАКСИНАТА СРЕЩУ 
КОРОНАВИРУС: КАКВО СЕ ЗНАЕ ДОТУК 

Много хора са 
разколебани дали да се 
ваксинират, защото се 
опасяват от евентуални 
странични въздействия на 
ваксините. Те изпитват 
съмнения главно поради 
факта, че ваксините срещу 
Ковид-19 бяха твърде 
бързо разработени.  

Към момента в ЕС е разрешено използването на 3 безопасни и 
ефективни ваксини срещу COVID-19 след получаване на 
положителни научни препоръки от Европейската агенция по 
лекарствата: 

Ваксината на BioNTech 
 

На 21 декември 2020 г. Европейската комисия даде разрешение за 
търговия при определени условия на ваксината срещу COVID-19, 
разработена от BioNTech и Pfizer. Това бе първата разрешена ваксина 
срещу COVID-19 в ЕС. Разрешението бе дадено след положителна научна 
препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността, 
ефективността и качеството на ваксината от Европейска агенция по 
лекарствата, и бе подкрепено от страните от ЕС. 
На 11 ноември 2020 г. Европейската комисия одобри договор с 
фармацевтичното дружество BioNTech-Pfizer, в който се предвижда 
първоначално закупуване на 200 милиона дози от името на всички 

 



държави от ЕС и възможност за закупуване на допълнителни 100 милиона 
дози, които да бъдат доставени, щом бъде доказано, че ваксината е 
безопасна и ефективна срещу COVID-19. На 15 декември 2020 г. 
Комисията реши да закупи още 100 млн. дози. Освен това на 8 януари 2021 
г. Комисията предложи на страните от ЕС да закупи още 200 млн дози от 
ваксината на BioNTech-Pfizer, с опция за закупуване на допълнителни 
100 млн. дози, които страните членки могат да дарят на страни с по-ниски 
и средни доходи или да ги пренасочат към други европейски държави. 

По време на изпитанията на 
ваксината, създадена от 
германската фирма BioNTech и 
американския ѝ партньор 
Pfizer, не се проявиха никакви 
тежки неблагоприятни 
въздействия. А при възрастните 
пациенти типични реакции като 
отпадналост и главоболие се 

наблюдаваха рядко и в слаба форма. 
Но откакто тази ваксина навлезе в масова употреба, при отделни пациенти 
се наблюдават и някои по-тежки реакции непосредствено след 
ваксинирането. Един пациент в САЩ и двама британци изпаднаха в 
анафилактичен шок, придружен със задух и зачервявания на кожата. Тъй 
като и тримата не са имали предварителни заболявания, британските 
власти предупредиха хората, склонни към алергични реакции, на първо 
време да не се ваксинират. 
                                     

Ваксината на Moderna 
 

На 6 януари 2021 г. Европейската комисия издаде разрешение за търговия 
при определени условия на ваксината срещу COVID-19, разработена от 
Moderna. Това бе втората разрешена ваксина срещу COVID-19 в ЕС. 
Разрешението бе дадено след положителна научна препоръка, основана на 
задълбочена оценка на безопасността, ефективността и качеството на 
ваксината от Европейска агенция по лекарствата, и бе подкрепено от 
страните от ЕС. 
На 25 ноември 2020 г. Европейската комисия одобри договор с Moderna за 
закупуване на потенциална ваксина срещу COVID-19. Договорът 
предвижда първоначално закупуване на 80 млн. дози от името на всички 
държави от ЕС и възможност за заявяване на допълнителни 80 млн. дози, 
които да бъдат доставени, щом бъде доказано, че ваксината е безопасна и 

ефективна срещу COVID-19. На 15 декември 2020 г. Комисията реши да 
закупи още 80 млн. дози, след като ваксината получи разрешение за 
използване. Договорът би дал възможност на всички държави — членки 
на ЕС да закупят ваксина, както и да направят дарения на държавите с 
по-ниски и средни доходи или да пренасочат ваксини към други 
европейски държави. 

 
Ваксината mRNA-1273 на 
американския концерн 
Moderna също е генно 
базирана- принципът на 
функционирането ѝ е много 
сходен с този на ваксината на 
BioNTech. По време на 
клиничните изпитания 
доброволците са изпитвали 

само леки и обичайни странични въздействия. В доклада на един 
независим контролен орган се казва, че ефектът на отпадналост се е 
проявил сред 9,7% от ваксинираните с mRNA-1273. 
Ваксината на Moderna е предизвикала в много редки случаи по-силна 
алергична реакция, а само в единични случаи е била наблюдавана 
парализа на лицевия нерв. Засега обаче не е изяснено дали тези реакции 
действително са пряко следствие от ваксинирането. Възможно е 
страничните ефекти да са били предизвикани не от мРНК на ваксината, а 
от липидните наночастици, които се използват като носители на мРНК и 
после се разграждат в организма. 

 
Ваксината на AstraZeneca 

 

По време на клиничните 
изпитания на ваксината, 
произведена от 
британско-шведския концерн 
AstraZeneca, се стигна до случай, 
в който пациент получи 
възпаление на гръбначния мозък. 
В резултат клиничните 
изпитания бяха вре- 


