
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОТГОВОР В БОРБАТА СРЕЩУ 

SARS-COV-2 

 

Държавите от Европейския съюз обединиха ресурсите си за координиране на 

усилията за постигане на съвместно решение на проблемите, възникнали вследствие 

разпространението на новият SARS-CoV-2 SARS-COV-2 

Европейската комисия оптимизира рамковите условия и канализира финансовата 

подкрепа за изследвания и иновации насочени към SARS-CoV-2а, осигуряващи „бърза 

писта“ за цялата верига от изследването до иновацията и финансирани посредством 

нейните инструменти – програмата „Хоризонт 2020“; Инициативата за иновативни 

лекарства; Пилотни конкурси по схемата „Акселератор“ на Европейския съвет за 

иновации (с постъпили над 1000 предложения); Финансиране чрез инструмента InnovFin 

от Европейската инвестиционна банка; Държавни помощи за ускоряване на 

изследванията, тестването и производството на продукти, свързани с SARS-CoV-2. 

С оглед ускоряване на научноизследователската и развойна дейност ще бъдат 

приложени мерки за оптимизиране на стартовите рамкови условия посредством 

изследователската инфраструктура и посредством обмен на данни от изследвания чрез 

Европейска платформа за данни за SARS-COV-2. 

Интегрирането на резултатите от научните изследвания в публичните политики 

за обществено здравеопазване в отговор на пандемията ще се подпомага по общия 

грантов модел MGA на „Хоризонт 2020“. Този модел задължава ранното 

разпространение на резултати. Платформата за здравна политика „От изследване на 

политически действия“ ще публикува данни за финансираните изследвания. 

Сътрудничеството и координацията ще бъдат подпомогнати със създаденото за 

целта виртуално пространство, достъпно през следните линкове: 

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

innovation/coronavirus-research-and-innovation_en 

https://global-response.europa.eu/select-language?destination=/node/1 

Европейското изследователско пространство също състави свой План за 

действие „ERAvsCoronaAction“ 

Десет краткосрочни действия, вариращи от координиране на финансирането, до 

споделяне на данни от научни изследвания, както и състоялият се „Хакатон“ на 

Европейския съюз, предприеха Европейската комисия и държавите-членки като 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://global-response.europa.eu/select-language?destination=/node/1


прагматичен отговор на ангажимента на лидерите на ЕС „да направят всичко възможно 

в подкрепа на научните изследвания, да координират усилията и да търсят синергии в 

рамките на европейската научна и изследователска общност“ (Съвместно изявление на 

лидерите на ЕС на 26 март). 

Планът за действие ERAvsCoronaAction бе съставен с цел да осигури много бърз 

и прагматичен, нов подход за координиране на действията на ЕС, при спазване на 

съществуващите канали за изпълнение или използване на гъвкави начини на 

комуникация и включва: 

 Аd hoc работна група – за координиране на финансирането на изследванията срещу 

SARS-CoV-2а 

 Общност SoE – за търсене на други възможни източници на финансиране; 

 Програмен комитет (и платформа EIC) с цел: 

 Разширяване и подкрепа за големи клинични изпитвания в рамките на ЕС 

 Нов конкурс за заявяване на интерес 

 Увеличаване на подкрепата за иновативни компании  

 Достъп до научноизследователска инфраструктура 

Предстои съставянето и на специална работна група за научноизследователска и 

развойна дейност на високо ниво във връзка с SARS-CoV-2а. Създадена е платформа за 

обмен на изследователски данни и уебсайт „На едно гише“. 

Проведоха се редица видеоконферентни разговори с генерални дирекции от 

всички държави-членки (и Швейцария, Норвегия, Исландия) за координиране на 

съвместен план за действие; разработване и производство на ваксини, лечение и 

диагностика. Създадена бе специална работна група (с първа среща на 17 април т.г.). 

Аd hoc работната група по въпросите по SARS-CoV-2, създадена от Европейската 

комисия с цел взаимна координация, ще извършва обмен на документи и информация, 

както и обсъждане на темите, свързани с финансиране на научните изследвания, 

диагностиката, разработването на ваксини, клиничните изследвания, и др., насочени към 

борбата с вируса. 

В рамките на групата са създадени четири работни подгрупи, които в оперативен 

порядък ще вземат решения в съответното направление На 27 април 2020 г., във 

виртуална среда, се проведоха първите срещи на работни подгрупи. По време на 

срещите, на националните представители е предоставена информация за конкретните 



намерения за действие по основните насоки. Следват работни срещи на групата в 

началото на м. май тази година. 

По време на първата телеконференция на подгрупа „Клинични проучвания“ към 

европейската Аd hoc работна група по SARS-CoV-2, състояла се на 27.04.2020 г., бе 

обсъдена идеята за внедряване на система за мащабни многоцентрови клинични 

проучвания в Европа, с цел по-бързо извличане на максимално достоверни резултати за 

нуждите на здравните системи и пациентите от всички-страни на Европейския съюз (ЕС) 

и Европейската икономическа общност (ЕИО), в тясно сътрудничество със Световната 

здравна организация (СЗО). Вече са в ход проучванията REMAP-CAP и Discovery в 

Европа, Solidarity на СЗО. Те подлежат на по-нататъшно разширяване. 

За постигане на тази цел са формулирани непосредствени цели, свързани с 

информационно осигуряване, планиране и приоритизиране решаването на които е 

приоритетно: 

 Създаване и поддържане на платформа с актуална информация относно планирани, 

текущи и приключили клинични проучвания на територията на ЕС и ЕИО. Както и 

за предварителните/окончателни резултати от тези проучвания.  

 Създаването на пан-европейска мрежа за клинични проучвания, изградена на 

принципа на „адаптирана платформа“  

 Улесняване решаването на всички политически, етични, административни, 

регулаторни и логистични препятствия (PEARL), които биха затруднили бързото 

осъществяване или адаптиране на клиничните проучвания, провеждани на 

територията на ЕС. 

Научно-изследователските центрове, работещи по проблема SARS-CoV-2, в 

областта на нови терапии, ваксини, имунологични маркери и др. са приканени да се 

включат активно и в координация със създадените вече европейски научно-

изследователски инфраструктури. 

Националните агенции, отговарящи за клиничните проучвания, ще бъдат 

ангажирани с осигуряване на оперативни решения. Очаква се в най-скоро време да се 

съгласуват и обнародват конкретни критерии и практически стъпки за включване на 

заинтересовани от проучванията клинични центрове. 

Европейската инвестиционна банка планира да фокусира своите основните мерки 

върху два инструмента на директно финансиране - InnovFin с очаквана сума, възлизаща 

на около 200 млн. евро и Европейския инструмент за финансиране на растежа с 

инвестиция от около 1 млрд. евро, които се планира да бъдат достъпни за компании от 



секторите „биотехнологии“ и „медицинско оборудване“. В рамките на двата 

инструмента са налични 18 кандидата (10 ваксини, 6 вида терапия и 2 практики за 

диагностика) на приблизителна стойност от 600 млн. евро. Много от проектите 

съставляват консорциуми от представители на различни държави от ЕС. 

Приблизителна сума от 270 млн. евро пък се очаква да получат около 1400 

проектни предложения свързани с SARS-COV-2 чрез Европейския иновационен съвет. 

Главна дирекция „Научни изследвания и иновации“ обмисля обявяването на нова 

схема „Печатът за върхови постижения“, която да допълни с възможности за подкрепа 

чрез рамка за временна държавна помощ съществуващите към момента 31 схеми на 

национално и регионално ниво, като “Teaming”, EIC proof of concept, EIC Accelerator” и 

др. Тема на редовни обсъждания е и идеята за това по какъв най-добър начин да се 

внедрят финансиращите системи в подкрепа на проекти в науката и иновациите на по-

високо ниво. 

В рамките на обсъжданията по време на заседанието на работна подгрупа 

„Финансиране“ към Европейската комисия с представители на държавите членки ЕК 

подчерта като основна цел да се подпомагане изпълнението на Плана за действие 

(ERАvsCorona) с обмен на добри практики между държавите членки и ЕК. Като 

наблюдатели, към този процес ще бъдат приобщени и национални насърчителни банки 

и институции.  

Министерството на образованието и науката поддържа активна връзка с научната 

общност по отношение на предприеманите мерки и дейности на национално и 

европейско ниво, свързани с SARS-CoV-2. 

Министерството на образованието и науката е в постоянна връзка и с 

Европейската комисия, както и с останалите страни членки чрез своите представители 

от научната общност и финансиращия науката в България орган – Фонд „Научни 

изследвания“, номинирани в ad hoc работната група към Европейската комисия. 

Като съответна национална инициатива за координация на изследванията бе 

създадена българска работна група за бърз обмен на информация по отношение на SARS-

COV-2, която включва представители на Министерския съвет на Република България, 

Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни 

болести, Изпълнителната агенция по лекарствата, национални клинични центрове и 

представители на научния сектор (медицински университети, научни инфраструктури, 

институти към Българската академия на науките). 


