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СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА 
ХИВ/СПИН”, РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ), ОБЩИНИ И 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ – ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ – 14 

ФЕВРУАРИ 2016  г.  
 

МОТО: “ХИВ НЕ СЕ ПРЕДАВА ОТ ПРЕГРЪДКА И ЦЕЛУВКА. ПРЕДАВА 
СЕ ОТ НЕВЕЖЕСТВО” 

 
Благоевград 
 
РЗИ–Благоевград и партньорите Община Благоевград, сдружение „Адаптация”, 
сдружение „Здраве без граници“ – клон Благоевград, ИЦПЗ-Благоевград, 
фондация „Перспективи“–Сандански и Детски парламент към Младежки дом – 
Благоевград се обединяват около следните инициативи за 14 февруари: 
 

� Интерактивни обучения (видеопокази, демонстрации, игри, презентации, лекции 
и беседи) 

 
08.02. – 12.02. 2016 г.  – обучение на ученици от 9 до 12 клас на тема „ХИВ не се 
предава от прегръдка и целувка. Предава се от невежество“ в СОУ „ К.Шапкарев” и 
ПМГ „Акад. Сергей Корольов”. 
 
Информационно-скриннигова кампания с бързи тестове за ХИВ/СПИН: 
 

• 12.02.2016 г. от  10.30 часа в Неврокопска професионална гимназия „Димитър 
Талев”,  гр. Гоце Делчев   

 
� 14.02.2016 г. от 11.00 часа до 18.00 часа в централна градска част – 

разпространение на флаери и сърчица в кафета, интернет клубове, дискотеки, 
заведение и киносалони от доброволци от Детски парламент МД Благоевград. 

 
 
Бургас 
 
В гр.Бургас ще бъде предоставена услугата доброволно консултиране и изследване за 
ХИВ в мобилен кабинет по следния график:  
                 

• от 11.00 до 13.00  ч. на 12.02. пред  “Трия Сити Център” - съвместно с фондация 
“Областен ромски съюз”  

• от 11.00 до 13.00 ч. на 12.02. пред Часовника на Община Бургас - съвместно с 
фондация “Доза обич”  

 

Варна  
 
Планираните дейности  на РЗИ – Варна за Националната АНТИСПИН кампания – Ден 
на влюбените, са:  
 

• 08.02. – 12.02.2016 г. в музея „Човекът и неговото здраве” на територията на РЗИ 
Варна се провеждат дискусии и видеопокази 
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• В учебни заведения на територията на гр. Варна се раздават здравно-
образователни материали. 

 
 
Велико Търново 
 
По повод Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените, 
Регионална здравна инспекция – Велико Търново в партньорство с Община Велико 
Търново, Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб на здравето „Живей”, 
Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе” и 
учебните заведения организира следните инициативи:  

 
02 – 18.02.2016 г. 
 

� Интерактивни обучения и мултимедийни презентации с деца от ЦНСТ и 
училищата във Велико Търново по темите „Любов и секс” и  „Предпазване от ХИВ и 
сексуално предавани инфекции” 
 
11.02.2016 г. 
 

� Кампания в град Горна Оряховица под надслов „Любовта е…”, включваща: 
мултимедийна презентация, дискусия, викторина, забавни игри с ученици и 
разпространение на валентинки, презервативи и здравно-образователни материали сред 
населението; 

� Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в СОУ „Г. Измирлиев”, 
Горна Оряховица. 
 
12.02.2016 г. 
 

� Информационна акция „Любовна лотария” пред Факултета по 
изобразително изкуство в град Велико Търново (от 12.00 часа) – разпространение на 
специално изработени лотарийни билети с печалби: презервативи, прегръдки, 
валентинки, сърчица, стихотворения за любовта, балони; писане на послания за 
любовта и безопасния секс от преминаващите граждани и други; 

� „Пътеката на любовта” – изработване на пътека от цветни тебеширени 
сърца, очертани по стъпките на различни двойки (майка/баща и дете; мъж и жена и т. 
н.) по тротоарите в центъра на Велико Търново (от 13.00 ч.); 

� Блиц-анкета сред гражданите на Велико Търново относно заблудите и 
митовете, свързани със ХИВ/СПИН (от 14.00 ч.); 

� Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в Спортно училище – 
Велико Търново; 

� Кампания в град Златарица, включваща: здравно образование по темите 
„Приятелство, любов, секс” и  „Предпазване от ХИВ и СПИ” с ученици от СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, забавни игри с ученици в читалище „Развитие 1885”, 
разпространение на презервативи и здравно-образователни материали сред 
населението. 
 
13.02.2016 г. 
 

� Благотворителен базар в центъра на старата столица (от 12.00 ч.); 
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� Тематична вечер „Бързи срещи” в Sammy's Bar във Велико Търново (от 18.00 
ч.). 
 
14.02.2016 г. 
 

� Тематична вечер „Желания под звездите” на паметник Асеневци във Велико 
Търново – пускане на фенери във въздуха (от 18.30 ч.). 
 

Видин 
 
По повод кампанията РЗИ-Видин ще предприеме следните дейности: 
 

• Февруарски конкурс за най-добре изработена „валентинка” в училищата на град 
Видин съвместно с медицинските фелдшери. В конкурса ще се включат ученици 
от 6 и 7 клас. 

• Учениците, изготвили най-оригиналните „валентинки”, ще бъдат наградени със 
светещи фенери с написани от тях любовни послания. На всички останали 
участници ще бъдат раздадени балони.  

• На  11.02.2016 г. бяха пуснати фенери на брега на река Дунав. 
• На 12.02.2016 г. ще се постави тематично информационно табло в сградата на 

РЗИ – Видин. 
• Ще се разпространяват информационни материали и презервативи. 

 

 
Враца 
 
Планираните кампанийни дейности на РЗИ – гр.Враца са: 
 

• Провеждане на беседи на тема „ХИВ/СПИН – същност, профилактика и начини 
за предпазване от инфекцията” и обучение в умения за поставяне на презерватив 
сред ученици от гр. Враца и гр. Бяла Слатина в периода 11.02 - 22.02.2016 г. 

• Видеопокази на късометражния филм „Ти гониш” сред ученици от горен курс от 
гр. Враца в периода 11.02.- 22.02.2016 г. 

• Отбелязване на 14 февруари 2016 г. – Ден на влюбените чрез тематична 
дисковечер в Младежки дом – Враца на 14.02.2016г. от 19.00 часа 

• Предоставяне на здравно-образователни материали на участниците в кампанията 
в периода 11.02 - 22.02.2016 г. 

• На 11.02.2016 г.  се предложи доброволно консултиране и изследване за ХИВ 
терен в ОД на МВР Враца. 

 
 
Габрово 
 
РЗИ–Габрово ще организира кампания съвместно с БМЧК-Габрово в централна градска 
част, по време на която ще се раздават здравно-информационни материали и 
късметчета. 
 

• Здравно-образователни материали ще бъдат раздадени в общините Севлиево, 
Трявна и Дряново. 
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• В СОУ „Отец Паисий” - гр. Габрово експерти от РЗИ-Габрово ще изнесат 

презентация с последваща беседа сред ученици от 8-ми и 9-ти клас на тема 
„ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Предавата се от невежество.” 

 
• В учебните заведения в област Габрово медицинските специалисти, съвместно с 

учители и ученици, са планирани разнообразни дейности за кампанията на 14 
февруари 2016 г. Предвиден е тематичен материал за средствата за масова 
информация. 

 
 
Добрич 
 
Във връзка с реализирането на Национална АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените, 
на територията на областта ще се проведат пет регионални кампании в партньорство с 
Община  Добрич, Община Каварна, Община Генерал Тошево, Община Балчик, Община 
Тервел и Общински младежки център „Захари Стоянов” – гр. Добрич: 
 

• През целия месец февруари в учебните заведения на област Добрич (съвместно с 
МКБППМН) ще се организират лекции, обучения и викторини на тема: 
“Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции”, “Превенция на 
рисково сексуално поведение”. 

• За периода 08-14.02.2016 г. в гр. Добрич,  гр. Каварна, гр. Ген. Тошево и гр. 
Тервел ще се проведат общоградски кампании под надслов „Кондом с бонбон”, 
включващи конкурси за най-оригинално любовно послание и награди за най-
добре представилите се участници. 

• До края на месец февруари медицинските специалисти ще изнасят лекции и 
беседи в училищата на областта. Всяко училище ще отбележи 14 февруари с 
разнообразни форми и прояви по избор на учениците – изработка на рисунки, 
колажи, пана, „валентинки” с оригинални послания, подреждане на табла с 
материали за ХИВ/СПИН. 

• КАБКИС при РЗИ-Добрич предлага анонимно и безплатно изследване за ХИВ в 
мобилен медицински кабинет на 12.02.2016 г. от 09.00 ч. до 15.00 ч. във 
Финансово–стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Добрич. Ще се проведе 
междучасие „УЗНАЙ КАКЪВ Е ТВОЯТ ХИВ СТАТУС?”  

 
 
Кърджали 
 
Кампанията за Деня на влюбените в област Кърджали ще се проведе от 10-24 февруари 
2016 г. съвместно с партньорите Народно читалище „Родопски фар” – Кърджали, ПГ по 
облекло и дизайн „Евридика” – Кърджали, ПГ по електроника и електротехника 
„Кап.Петко войвода” – Кърджали, СОУ„П.Р.Славейков” – Кърджали и ОУ „Св. 
Климент Охридски” – Кърджали. Мероприятия са следните: 
 
10 февруари  2016 г., 13.00 ч. , в Дом на зравето–РЗИ 
 
Представяне на презентация за Трифон Зарезан, изготвена от ученици от ПГ по облекло 
и дизайн „Евридика” и показване на филма: ”Какво /не/ знаем за пубертета?”.                                                                                                                             
 
12 февруари 2016 г.,13.30 ч., в НЧ “Родопски фар” 
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Рисунки и изложба за приятелството и любовта, реализирани от сборна  група  
ученици, посещаващи Народно читалище ”Родопски фар”.  
 
16 февруари  2016 г. ,12.50 ч., в ОУ ”Св.Кл. Охридски” 
 
Показване на филма ”Какво /не/ знаем за пубертета?” сред ученици от 7-8 клас.  
 
17 февруари 2016 г. ,14.30 ч., в СОУ ”П.Р.Славейков” 
 
Представяне на авторска любовна лирика от поетесата Стойка Мариновска пред 
ученици от 11 клас. 
 
18 февруари 2016 г., от 09.00-15.00 ч., лаборатория ”Медицински  изследвания”, РЗИ  
 
Ден на отворените врати в РЗИ–Кърджали за анонимно и безплатно изследване за ХИВ, 
сифилис и хепатит С.   
 
24 февруари  2016 г. ,12.50 ч., ПГEE 
 
Представяне на презентация за Деня на влюбените, изготвена от ученици от 9 клас на 
ПГEE „Кап.Петко войвода” - Кърджали   
 
10-24 февруари  2016 г.  
 
Разпространение на здравно-просветни материали и презервативи сред младежите. 
 

Кюстендил 
 
Във връзка с АНТИСПИН кампания - 14 февруари 2016 г., дейностите в Кюстендил се 
реализират от РЗИ – Кюстендил, ЕГ „Д-р П.Берон“ – Кюстендил, сдружение „Ларго” и 
МБАЛ „Д-р Н.Василев“ – Кюстендил. 
 
11.02.2016 г. МБАЛ „Д-р Н.Василев“–Кюстендил 
 
11.00–13.00 ч. Предлагане на услугата доброволно консултиране и изследване за ХИВ 
на персонала на лечебното заведение 
  
11.02.2016 г. ЕГ „Д-р П.Берон“–Кюстендил 
 
13.00 –14.00 ч. – В медицинския кабинет на гимназията се предостави изследване и 
консултиране  за ХИВ с експресни тестове.  
 
13.02.2016 г. Офис на сдружение „Ларго”–Кюстендил 
 
12.00–13.30 ч. –  Тематично обучение. Предоставяне на презервативи с любовни 
послания.  
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Ловеч 
 
Кампанийните дейности в област Ловеч за 14 февруари 2016 г. са: 
 

� Обучителна кампания сред ученици от Ловешка област: 
 
От 09.02–12.02.2016 г. Презентации с дискусии сред ученици от СОУ гр. Ловеч и 
гр.Луковит: 
 

- СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Ловеч 
- СОУ „Тодор Кирков” гр. Ловеч 
- СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит 

 
От 15.02 –19.02.2016 г. – презентации с дискусии в ОУ на гр.Ловеч  и гр. Троян: 
 

- ОУ „Христо Никифоров” 
- ОУ „Проф. Димитър Димов” 
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
- ОУ „Иван Хаджийски” 

 
От 22.02 –26.02.2016 г. - презентации с дискусии в ОУ на гр.Ловеч  и СОУ гр. Тетевен: 
 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
- СОУ „Панайот Пипков” 
- СОУ „Георги Бенковски” 

 
� На 14.02.2016 г. ще се разпространяват здравно-образователни материали и 

презервативи в града – съвместна акция с доброволци БМЧК. 
 
 
 
Монтана 
 
РЗИ Монтана ще предприеме следните дейности по повод Национална АНТИСПИН 
кампания – Ден на влюбените: 
 

• 12.02.16 г., от 11:00–12:30 ч. в центъра на гр. Монтана е разположен пункт за 
анонимно и безплатно изследване за ХИВ; разпространяват се здравно-
образователни материали и презервативи /съвместно с БМЧК/ 

• 10.02 – 19.02.16 г. Здравно образование за ученици на тема „ХИВ/СПИН – 
познатото и непознатото”. 

• 12.02.16 г. Ситуиране на информационен пункт „АНТИСПИН междучасие” в 
училищата за разпространение на тематични картички, плакати и презервативи, 
съвместно с доброволци на БМЧК, в градовете Монтана, Лом, Берковица и 
Вършец. 

• 14.02.2016 г. „Кафе с презервватив” – разпространение на презервативи в 
заведения в градовете Монтана и Лом 

• 15.02 – 19.02.16 г., от 9:30 – 16:30 ч. РЗИ – Монтана обявява „Седмица на 
отворени врати” за безплатно изследване за ХИВ с бързи тестове. 

• По време на всички инциативи в периода 10.02- 19.02.16 г. ще се 
разпространяват тематични картички, плакати и презервативи. 
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Пазарджик 
 
Във връзка с реализирането на Националната АНТИСПИН кампания – 14 февруари, 
Ден на влюбените, РЗИ Пазарджик планира следните дейности: 
 

• Дните от 08.02.2016 г. до 12.02.2016 г. се обявяват за Седмица за безплатно 
изследване за ХИВ/СПИН с бързи тестове. 

 
• През целия период на кампанията ще се раздават на медицинските специалисти 

от училищата от област Пазарджик и на представители на неправителствени 
организации здравно-информационни материали, като «Stop на наркотиците» /с 
акцент върху ХИВ/СПИН/, рецепти за здраве  «Живко Столетов», плакати и 
презервативи. 

 
• Ще се проведат прожекции на филмите «Ти гониш», «Екстази», «Какво 

знаем/незнаем за пубертета» и др. 
 

• 14 февруари ще бъде отбелязан със съвместна информационна кампания между 
РЗИ-Пазарджик, БМЧК и КАБКИС. На центъра на гр. Пазарджик младежи ще 
раздават валентинки, здравно-промотивни материали и презервативи. 

 
 
Перник  
 

РЗИ– Перник в партньорство с фондация „П.У.Л.С.“, Общински младежки съвет – 
Перник и училища от региона разгръща следните дейности по повод Националната 
АНТИСПИН кампания –Ден на влюбените: 
 

• Тематични дискусии сред ученици. 
• Провеждане на Дни на отворените врати с информационен кът в сградата на 

РЗИ – Перник с възможност за анонимно и безплатно консултиране и 
изследване на гражданите – 09.02.2016 г. – 12.02.2016 г. 

• Провеждане на безплатни и анонимни консултации и изследвания на терен 
на 11.02.2016 г. и 12.02.2016 г. – в ГПЧЕ „Симеон Радев“ – Перник и 
Природо-математическа гимназия – Перник. 

• Разпространяване на информационни материали и презервативи сред 
младите хора чрез доброволците и медицинските специалисти в училищата. 

 
 
Плевен 
 
Планираните дейности на РЗИ-Плевен относно Национална АНТИСПИН кампания – 
14 февруари, са: 
 

• Предлагане на доброволно консултиране и изследване на терен на 12.02.2016 г. в 
СПВУИ, с Подем. 
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• Предлагане на доброволно консултиране и изследване на терен на 13.02.2016 г. 
пред МОЛ–Център, гр. Плевен от 10 ч. –16 ч. 

 

Пловдив 
 
РЗИ – Пловдив по повод на Националната АНТИСПИН кампания – 14 февруари, Ден 
на влюбените – 2016 г. предвижда инициативите: 
 

• На 12.02.2016 г. и 15.02.2016 г. от 9.00 до 16.30 ч. се провеждат Дни на 
отворените врати в КАБКИС  към РЗИ –  Пловдив с възможност за анонимно и 
безплатно консултиране и изследване на гражданите за ХИВ и СПИ. 

• Провеждане на обучителни дейности по темите ”СПИН и сексуално предавани 
инфекции” и “Рисково сексуално поведение – предразполагащи фактори и 
последици” с ученици от учебни заведения в гр. Пловдив и областта (08.02. -  
14.02.2016 г.) 

• Провеждане на информационни кампании сред студенти и граждани с цел 
повишаване на познанията, свързани с предпазване от ХИВ инфекцията и 
популяризиране на значението на употребата на предпазни средства (08.02. -  
14.02.2016 г.). 
 

 
Разград 
 
Планирани от РЗИ – Разград инициативи във връзка с втори етап на Национална 
АНТИСПИН кампания, Ден на влюбените са: 
 
10 - 19.02.2016 г.  
 

• Отворени врати за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други 
трансмисивни инфекции за граждани  – в сградата на РЗИ, всеки работен ден от 
8.30 до 15.30 часа.  

• Обучителна кампания за начините на разпространение и предпазване от 
заразяване с ХИВ/СПИН под мотото „ХИВ не се предава от прегръдка и 
целувка. Предава се от невежество“ (презентация)  сред ученици над 16 г. от 
училищата в Разградска област. 

• Предоставяне на ученици над 16 г. от учебните заведения възможност за 
доброволно, анонимно изслезване за ХИВ чрез бърз тест, при спазване 
разпоредбите на чл. 87 от Закона за здравето, на терен от екип на РЗИ- Разград. 

• Разпространение на здравно-образователни материали сред млади хора от 
областта в партньорството на БМЧК. 

 
Русе 
 

Партньори в АНТИСПИН кампанията в област Русе са Община Русе, БЧК, сдружение 
„Център Динамика”, учебни заведения, МОЛ Русе и медиите. В периода на кампанията 
се предвиждат: 
 

• Образователни лекции със събеседване на тема ,,СПИН и СПИ” сред ученици в 
русенските училища и обучения по програмата „Връстници обучават 
връстници”. 
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• Разпространение на здравно - образователни материали и презервативи сред 
широката общественост и млади хора в учебни заведения. 

• На 12.02.2016 г. в СОУЕЕ ,,Константин – Кирил Философ” се отбелязва 
празникът с ученическо шоу, послания на любовна и здравна тематика и 
предоставяне на здравно-информационни материали и презервативи.  

• На 12.02.2016 г. се предлага анонимно консултиране и изследване за ХИВ с 
мобилен кабинет в гр. Силистра.  

• В периода от 8 - 14.02.2016 г. по местните радиостанции се излъчват предавания 
на тема „ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Ден на влюбените без 
рисково поведение”.  

• На 12.02.2016 г. от 10.30 часа в МГ „Баба Тонка” гр.Русе – различни тематични 
мероприятия за празника и предоставяне на информационни материали и 
презервативи. 

• На 12.02.2016 г. от 12.30 часа в СОУ „Христо Ботев” гр. Русе – музикална 
програма за празника и предоставяне на информационни материали и 
презервативи.   

• На 14.02.2016 г. от 12:00 - 14:00 часа в МОЛ РУСЕ ще бъде акцентът на 
кампанията с предлагане на анонимно консултиране и изследване за ХИВ с бърз 
тест и предоставяне на здравно-информационни материали и презервативи на 
посетителите на МОЛ РУСЕ, с  участието на доброволци от Клуб „Домино” към 
Сдружение „Център Динамика”, гр.Русе и доброволци от БМЧК. Предвидена е 
украса с червени панделки и балони, плакати, колажи със сърца и др. 

 

Силистра 
 
РЗИ–Силистра организира следните инициативи за кампанията на 14 февруари 2016 г.: 
 

• „Дни на отворени врати“ за безплатни изследвания за ХИВ, хепатит С и сифилис 
и консултация по темите в лабораторията на РЗИ – Силистра в периода 8 
февруари – 19 февруари  2016 г.  

 
• На 12.02.2016 г. от 10:00 до 15:00 часа в ПГСУАУ „Ат. Буров“ се провежда  

информационната кампания „Светът е голям и любов дебне отвсякъде“ 
съвместно с КАБКИС към РЗИ-Русе: 

 
- Доброволно, анонимно консултиране и изследване с експресен тест за ХИВ; 
- Видеопрожекция на образователен филм и тематични видеоклипове; 
- Изготвяне на табло „Оригинални послания за удоволствията от живота без 

риск за здравето“ с участието на учениците. 
 
На 14.02.2016 г. от 14:00 часа експерти от дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ–
Силистра ще вземат участие в младежката инициатива „Сватба за един ден“ съвместно 
с партньорски институции – членове на Общинския консултативен съвет по въпросите 
на младежта (ОКСВМ): Ученически парламент, ОДК, Община Силистра – отдел 
„Образование и младежки дейности“, МКБППМН и БМЧК. Събитието ще се проведе в 
бар „Дунав“ на хотел „Дръстър“ или на сцената срещу Общината на площад „Свобода“, 
съобразно метеорологичните условия. В него ще вземат участие всички желаещи 
младежи от средните училища и гимназиите в нашия град. 
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На 16.02.2016 г. от 13:00 до 14:30 часа в ОУ „Хр. Ботев“–гр. Алфатар ще се проведе 
информационната кампания „Подрастващите и рисково поведение“  сред ученици от 6,7 
и 8 клас, включваща: 
 

- Видеопрожекция на образователен филм и тематични видеоклипове; 
- Мултимедийна презентация „За да не си ХИВ-инфектиран, бъди информиран!“; 
- „Любовна кутия“ с текстови/картинни послания на тема „Какво е за мен 

любовта..?“, предварително изготвени от учениците; 
- Здравно-образователна игра „Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН“. 

 
 
Сливен 
 
Дейностите, които се реализират в област Сливен във връзка с Деня на влюбените – 14 
февруари 2016 година, са: 
 

- Разпространение на здравно-информационни материали за ХИВ и СПИ и 
презервативи в различни възрастови групи със съдействието на общо 
практикуващи лекари и медицински специалисти от училищата. 

- Обявяване на Седмица на отворените врати във вирусологичната лаборатория на 
РЗИ–Сливен за извършване на анонимно и безплатно консултиране и изследване 
за ХИВ/СПИН от 08,30 до12,30 ч. и от 13,00 до 15,00 часа. 

- На 15 февруари 2016 г. експерти и медицински специалисти от РЗИ-Сливен ще 
извършат безплатно и анонимно консултиране и изследване на граждани за 
ХИВ/СПИН на партерния етаж в сградата на Mall-Сливен. Екип от ученици 
доброволци ще предоставя здравно-образователни материали на гражданите. 

 
 
София 
 
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”  ще представи прожекция на 
късометражния документален филм „Нощна смяна“ (17.40 мин.). Филмът е изработен 
по Компонент 6 на Програмата и информира за работата на сътрудниците на терен от 
НПО сред проституиращи мъже и жени. Режисьор и оператор е Иван Николов. 
 
Място: ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА” 
гр. София ул. „Любен Каравелов” № 15 
Дата и час: 14 февруари 2016 г. от 13.00 ч. 
 
Анонс: Повече от десет години сътрудници на терен по превенция на ХИВ от цяла 
България се срещат с хора с рисково сексуално поведение. Филмът разкрива връзката 
между два свята –взаимоотношенията между предлагащите сексуални услуги и 
грижещи се за здравето им. Смисълът от работата, удовлетворението, 
предизвикателствата... 
 
 
Дейностите на Столична РЗИ по повод 14февруари, адресирани към младите хора и 
широката общественост, са: 
 

• Организиране на конкурс за любовно обяснение чрез музикално произведение 
„Любовта е музика, музиката е любов“ в сътрудничество с НМУ „Любомир 
Пипков“. 
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• Организиране на конкурс за есе на тема „Какво е обичта за мен?“ в 
сътрудничество с 136 ОУ „Любен Каравелов“, СО район „Красна поляна“. 

• Организиране на конкурс за най-оригинално изработена „валентика“ сред 
ученици от 85 СОУ „Отец Паисий“  кв. „Връждебна“. 

• Провеждане на масова проява „Поща на Влюбените” в 74 СОУ „Гоце Делчев”, 
СО район „Връбница” с предоставяне на информационни материали сред 
учениците и презервативи. 

• Дискусии на тема „ХИВ/ СПИН” и разпространяване на здравно-
информационни материали и презервативи в 20 столични училища. 

• Съвместно със СО район „Сердика” организиране на разговор-дискусия на тема: 
„Достатъчно ли сме толерантни към хората живеещи с ХИВ/СПИН“ сред 
ученици от горните курсове в района. 

• Лекции и срещи-разговори за популяризиране на безрисково сексуално 
поведение, употреба на презервативи и толерантно отношени към живеещи с 
ХИВ/СПИН с ученици от 7 класове.  

• 12 февруари – „Ден на Отворените врати“ в информационно-консултативния 
здравен център на СРЗИ. Предоставяне на възможност за посещение на всички 
желаещи за консултация, демонстрация на правилното поставяне на 
презервативи и предоставяне на здравно-информационни материали и 
презервативи.  

• Популяризиране на дейността на КАБКИС  – Столична РЗИ под надслов „Бъди в 
час! Направи си анонимен и безплатен тест за ХИВ!”. 

• Организиране на  видеопокази на здравни филми за предпазване от ХИВ/СПИН 
и други сексуално преносими инфекции в училища, домове за деца, лишени от 
родителски грижи и социално учебни професионални центрове в столицата. 

• Разпространение на информационни материали сред ученици от столичните 
учебни заведения. 

 
 
 
Софийска област 
 
РЗИ – Софийска област ще реализира следните инициативи по повод кампанията на 14 
февруари 2016 г.:  

 
• Младежка кампания сред учениците от трите учебни заведения в гр. Етрополе с 

актуалното мото. В рамките на кампанията ще се осъществи:  
 
- Изработване на „валентинки” и украсяване на фоайетата на учебните 

заведения със червени панделки и балони;  
- Викторина сред  учениците от 11-ти и 12-ти класове на тема „Как можем и 

как не можем да се заразим с ХИВ?”; Анкета под надслов „Прави го безопасно!” 
за безрисково сексуално поведение в СОУ „Христо Ясенов”;  

- Дарителска кампания „От големите за малките с любов” в ПГ „Тодор 
Пеев” и ОУ „Христо Ботев”;  

- Дискусия на тема „Любов и рисково сексуално поведение” сред учениците 
от горен гимназиален курс;  

- Избиране на мистър и мис Валентин и Валентина с класация, номинация за 
любим учител и послания към приятели с музикални поздрави. 
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• Организиране на кампания с презентация, изследвания на ХИВ статус и 
предоставяне на здравно-информациони материали и презервативи на 12.02. в 
гр. Етрополе в здравния кабинет на СОУ „Хр. Ясенов”. 

• Инициативи, тематично свързани с датата 14 февруари, се реализират в 
останалите учебни заведения на София-област, като акцентът са начините на 
предаване на ХИВ.   

 

Стара Загора 
 
РЗИ-Стара Загора планира АНТИСПИН мероприятията в областта по график, обвързан 
с обявената грипна епидемия и прекратените учебни занятия. Партньори в 
инициативите са  Община Стара Загора – Център за наука, култура и изкуство, 
Превантивно-информационен център по зависимости – Стара Загора, СНЦ „Свят без 
граници”, клуб „Зараза” - сдружение „Самаряни”,  АСМБ, БМЧК, клуб „Млад здравен 
експерт” към РЗИ – Стара Загора, педагогически съветници и медицински специалисти 
в учебни заведения на територията на област Стара Загора:  

 
� Предоставяне на възможност за доброволно изследване и консултиране за ХИВ чрез 

медицински екип в мобилен кабинет на 15.02.2016 г. – в Медицински факултет – 
Стара Загора, от 10.00 – 12.00 часа. 

 
� Провеждане на междуучилищна викторина „НЯМА РАЗЛИЧНИ! ВСИЧКИ 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ!”   с участие на ученици от 7-8 клас от следните училища в гр. 
Стара Загора: Природоматематическа гимназия „Гео Милев”, Професионална 
гимназия по ветеринарна медицина „Ив. П. Павлов”, СОУ „Железник”, СОУ 
„Максим Горки”, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – съвместна 
инициатива на РЗИ – Стара Загора, педагогическите съветници от учебните 
заведения, Център за наука, култура и изкуство (ЦНКИ) – Стара Загора, 
Превантивно-информационен център по зависимости – Стара Загора, 26 февруари, 
начало 13.30 часа, ЦНКИ. 

 
� „ Вечер на любовта и виното”  организира Младежки общински съвет – Стара 

Загора. „Купи валентинка, подари живот” е мотото на дарителската кампания в 
подкрепа на  Иванко Тодоров и неговата борба с рака: концерт с участието на 
вокална студия „Траяна глас”, ФА „Траянци” – младежка формация, Д. Николов, К. 
Ослиева, Ст. Боюклиев, Г. Господинов, М. Петрова, Мажоретен състав, Хип-хоп 
формация, Ал. Колев, Й.Костов, Гери и Милица Тодорови, Team Deception, „Sugar 
Spice and Everything Nice” и благотворителен базар на ръчно изработени 
украшения и други аксесоари за предстоящия празник, сътворени от доброволците 
на МОС и с помощта на фондация „От любов към България”, 19 февруари, 
Младежки дом – Стара Загора.   

  
� Посещение на КАБКИС 10 – Стара Загора и запознаване на учениците от 10-тите  и 

11-тите класове на СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора с услугите, предоставяни от 
кабинета, 26 февруари 

 
� Информационна АНТИСПИН кампания „Любовта помни. Животът е безценен!"-  

романтична чаша чай, любовно споразумение със снимка за спомен, музика, сърца, 
усмивки...- около сърцето, в парк "Пети октомври”, 14 февруари, от 13:00 до 16:00 
часа. 
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� Интерактивно обучение с  ученици от 9-ти клас на Гимназия с преподаване на 
чужди езици „Ромен Ролан” – Стара Загора . 

 

В училищата на област Стара Загора в периода 1 – 29 февруари: 

� Изработване на „валентинки” и кутии с послания: СОУ „Железник” – Стара Загора, 
1 ОУ „ Г. Бакалов” – Стара Загора,  СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора, СОУ „ В. 
Левски” – Стара Загора,  ПГЕ „Джон Атанасов” – Стара Загора, ОУ – с. Тулово, ПГ 
по ресторантьорство и хотелиерство – Павел баня, ОУ „Г. Райчев” – Стара Загора – 
„Говореща стена”  и „Купидон уцели точно теб”, СОУ „Христо Ботев” – Павел баня, 
ПГ по селско стопанство – Чирпан, НУ „Братя Жекови” – с. Елхово, общ. 
Николаево, ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Овощник, общ. Казанлък, СОУ „ Гео Милев” 
– Раднево 

� Инициатива „Училищна работилница” в класовете от 5-8: СОУ „Железник” – Стара 
Загора   

� Базар с валентинки: СОУ „Христо Смирненски” – Стара Загора 
� Организиране на викторини: СОУ „Гео Милев” – Раднево, ОУ – с. Дъбово, общ. 

Мъглиж, ПГСД „инж.Н. Ранчев” – Стара Загора, ОУ – с. Свобода, общ. Чирпан 
� Провеждане на дебати и дискусии: 13 ОУ „П. Хилендарски” – Стара Загора, ОУ 

„Самара” -  Стара Загора, ПГСД „инж.Н. Ранчев” – Стара Загора, ВСОУ „Захари 
Стоянов” – Стара Загора,  ПГ по ресторантьорство и хотелиерство – Павел баня, ОУ 
„Г. Райчев” – Стара Загора,  ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Овощник, общ. Казанлък 

� Анкети: СОУ „В. Левски” – Стара Загора,  СОУ „ Христо Смирненски” – Стара 
Загора 

� Провеждане на беседи: ПГЕТ „Г.С.Раковски” – Стара Загора,  12 ОУ „Стефан 
Караджа” – Стара Загора, 13 ОУ „П. Хилендарски” - Стара Загора, ОУ „Самара”- 
Стара Загора, ОУ „Кирил Христов” – Стара Загора, СОУ „В. Левски” – Стара 
Загора,  ПГСД „инж.Н. Ранчев” – Стара Загора, ПГ по механотехника и транспорт 
„Н.Й. Вапцаров” – Стара Загора, ВСОУ „ Захари Стоянов” – Стара Загора, ОУ „В. 
Левски” – Чирпан, 1 ОУ „П. Хилендарски” – Гълъбово, 2 ОУ „Хр. Ботев” – 
Гълъбово, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Николаево,  2 ОУ „ Св. П. Хилендарски”  
– Раднево, СОУ „Гео Милев” – Раднево, ОУ – с.Дъбово, общ.Мъглиж, ОУ – 
с.Тулово, ОУ с. Търничени, СОУ „Христо Ботев” – Павел баня , ПГСС „Гео Милев” 
– Мъглиж, ПГ по селско стопанство – Чирпан, ОУ – с. Свобода, общ. Чирпан, НУ 
„Братя Жекови” – с. Елхово, общ. Николаево, ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Овощник, 
общ. Казанлък 

� Провеждане на сесии „връстници обучават връстници” в СОУ „Иван Вазов” – Стара 
Загора 

� Изготвяне на постери, табла, колажи и представянето им на изложби: ОУ „Кирил 
Христов” – Стара Загора, 13 ОУ „П. Хилендарски” - Стара Загора, СОУ „Иван 
Вазов” – Стара Загора, СОУ „В. Левски” – Стара Загора, ПГСД „инж.Н. Ранчев” – 
Стара Загора, ПГЕ „Джон Атанасов” – Стара Загора, ПГ по механотехника и 
транспорт „ Н.Й. Вапцаров” – Стара Загора, 1 ОУ „П. Хилендарски” – Гълъбово,  2 
ОУ „Хр. Ботев” – Гълъбово, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Николаево, ОУ – 
с.Тулово, ОУ с. Търничени, ПГ по ресторантьорство и хотелиерство – Павел баня, 2 
ОУ „Св. П. Хилендарски”  – Раднево,   СОУ „Христо Ботев” – Павел баня,  ПГ по 
селско стопанство - Чирпан 

� Конкурс за рецитиране на любовна лирика „14 стихотворения за 14 февруари”:  
СОУ „ Христо Смирненски” – Стара Загора 
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� Конкурси за изработване на най-оригинална валентинка: 1 ОУ „ Г. Бакалов” – Стара 
Загора, ОУ „В. Левски” – Чирпан, СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора 

� Конкурс за електронна картичка: 13 ОУ „П. Хилендарски”- Стара Загора 
� Конкурс за рисунка/картичка: СОУ „ Христо Смирненски” – Стара Загора  
� Видеопокази и презентации: ПГЕТ „Г.С.Раковски” – Стара Загора, 1 ОУ „Г. 

Бакалов” – Стара Загора, ОУ „ Самара” -  Стара Загора, 12 ОУ „Стефан Караджа” – 
Стара Загора, СОУ „Христо Смирненски” – Стара Загора, 2 ОУ „Св. П. 
Хилендарски”  – Раднево,   СОУ „Христо Ботев” – Павел баня,   ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” – Николаево 

� Изработване на „Дърво на сърцата” във 2 ОУ „Хр. Ботев” – Гълъбово  
� „Да подарим любов” – акция на ученици от ОУ „Г. Райчев” – Стара Загора в кв. „3 

чучура-север” на града и пускане на летящи фенери с послания  
� Писане на есе в час по БЕЛ на тема „Нулева дискриминация” в ПГСС „Гео Милев” 

– Мъглиж 
� Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи. 
 
 
Търговище 
 
Дейностите на РЗИ-Търговище по повод 14 февруари, са: 

 
• Кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ с мобилен екип в 

училища в област Търговище. 
• Популяризиране на безплатните и анонимни изследвания за ХИВ в 

лабораторията на РЗИ–Търговище. 
• Информационна кампания с раздаване на любовни послания, презервативи и 

листовки за ХИВ от доброволци  към РЗИ–Търговище.  
• Популяризиране на мотото на кампанията „ХИВ не се предава от прегръдка и 

целувка. Предава се от невежество!“ чрез изготвяне на тематични плакати в 
училища в областта. 

• РЗИ-Търговище подкрепя инициативата на Народно Читалище “Развитие-1904”, 
гр.Търговище – „Щанд на целувките“! с предоставяне на презервативи и 
здравно-информационни материали за ХИВ.  

• Обучения с ученици по теми, свързани с рисковото сексуално поведение и 
СПИН. 

 
 
Хасково 
 
По повод Националната АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените, РЗИ Хасково 
организира следните дейности съвместно с Младежки център Хасково: 
 

• Обявяване на конкурс за написване на есе, стихотворение и фотография  под 
надслов „Чудото любов!” във възрастова група 16 – 19 години.  

 
• Организиране  на  общоградски празник  с участието на ученици от  учебните 

заведения на гр.Хасково. Награждаване на най-добрите автори на представените 
творби – 12.02.2016 г. 

 
• На 12.02.2016 г. от 14.00ч. КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно 

консултиране и изследване за ХИВ с мобилен кабинет по време на 
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общоградския празник. Раздаване на презервативи и здравни материали на 
участниците. 

 
• Здравни беседи на тема: „ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Предава се 

от невежество!”, съчетани с подходящи видеоматериали и демонстрации на 
правилно поставяне на презерватив сред учениците от среден и горен курс на 
училищата в област Хасково. 

 
• Предоставяне на учениците от гр.Хасково на здравно–образователни материали, 

презервативи и информация за КАБКИС. 
 
 
Шумен 
 
РЗИ – Шумен осъществява следните дейности за Национална АНТИСПИН кампания – 
14 февруари, Ден на влюбените: 
 

• Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ – Шумен. 
• Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН, сексуално 

предаваните инфекции и рисковото поведение от представители на РЗИ по заявка от 
медицински специалисти на училищата от област Шумен. 

• Викторина на тема „Любов, сигурност, доверие…“ с ученици от 
професионалните гимназии в град Шумен (ПГМЕТТ, ПГСАГ и ПГМ) съвместно с ОЗЦ. 

• Конкурс за рисунка „Любов, сигурност, доверие…“ с ученици от VIII до XII 
клас от гр. Шумен съвместно с ОЗЦ. 

• Кръгла маса със студенти от ромски произход по темата ХИВ/СПИН и СПИ. 
• Дискусия на тема „ХИВ/СПИН и рисково поведение“ със студенти от 

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” гр. Шумен.  
• Обучителни семинари по връстников подход съвместно с БМЧК и ОЗЦ в 

СОУ „Васил Левски“, ПГ ОХХТ и ПГССХТ. 
• Хепънинг под наслов „Любов, сигурност, доверие…“ пред ДКТ „Васил 

Друмев“ гр. Шумен, съвместно с доброволци на БМЧК – Шумен и ОЗЦ гр. Шумен – 
12.02.2016 г. 

• Дискусия на тема: „Любов, сигурност, доверие…“ с ученици от СОУ „Трайко 
Симеонов“ гр. Шумен.  

• Аранжиране на четири витрини (пред РЗИ, в Диагностично-консултативен 
център I, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Кооперативен 
пазар) в гр. Шумен. 
 
 
Ямбол 
 
Във връзка с отбелязването на 14 февруари, Ден на влюбените, РЗИ–Ямбол съвместно с 
партньорски организации се обединява около следните дейности: 
 
• 12.02.2016 г. – Информационна АНТИСПИН кампания под надслов «ХИВ не се 

предава от прегръдка и целувка. Предава се от невежество!» в центъра на града. На 
12 февруари доброволци на БМЧК раздават презервативи и валентинки сред 
младите хора.  

• В периода 08-12.02.2016 г. в гр. Ямбол се провеждат училищни кампании, 
включващи раздаване на здравно-информационни материали и презервативи: в МГ 
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«Атанас Радев», гимназия «Васил Левски», ГПЧЕ «Васил Карагьозов», ОУ 
«П.Р.Славейков», ПГ по ХТТ и спортно училище «Пиер дьо Кубертен». Оформяне 
на пунктове за информационни материали и поставяне на кутии за любовни 
послания на входа на училищата. Изработване на плакати на тема «Флиртувай 
безопасно». Изработване на маски с формата на сърце.  

• Обучения на принципа «връстници обучават връстници». Тематична дискусия 
«Отговорно сексуално поведение» сред ученици от горните класове и представяне 
на интерактивна игра «Победи СПИН със знания» в МГ «Атанас Радев», гимназия 
«Васил Левски», ГПЧЕ «Васил Карагьозов» и в ПГ по ХТТ. 

• «Кафе с презерватив» чрез предоставяне на презервативи в кафе – аперитиви в гр. 
Ямбол. 

• Анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН в 
Микробиологична лабораторията на РЗИ с адрес: гр. Ямбол, ул. «Д. Благоев» 71, 
тел. 663176, всеки работен ден от 10.00–15.00 ч. 

 


