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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 ДЕНЯ ЗА 

СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС  ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН – ТРЕТАТА НЕДЕЛЯ 

НА МАЙ, 15 МАЙ 2016 г.  

ПОД МОТОТО „АНГАЖИРАНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, СИЛА” 
 

 

Благоевград 

 

В област Благоевград Международният ден за съпричастност със засегнатите от 

ХИВ/СПИН” под мото „Ангажираност, образование, сила” се отбелязва по следния 

план: 

 

11.05.2016 г. – 11.00 часа 

Информационно – скринингова кампания за изследване с бързи тестове за ХИВ в 

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия «В.Левски» 

Благоевград 

 

12.05.2016 г. – 10.00 часа 

Информационно – скринингова кампания за изследване с бързи тестове за ХИВ в 

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост «Г.Делчев» Благоевград 

 

13.05.2016 г. – 16.15 часа 

Обучение на тема «Здравословна сексуалност» в Професионална гимназия по 

архитектура, строителство и геодезия «В.Левски» Благоевград 

 

Периодът 09.05.2016 г. – 14.05.2016 г. представлява Седмица на «Отворените врати» в: 

 

 Сдружение «Здраве без граници» - гр. Благоевград; 

 КАБКИС към РЗИ Благоевград; 

 Сдружение «Адаптация» (мотивиране и изследване на лица, употребяващи 

наркотици, за ХИВ и други кръвно и сексуално предавани инфекции, промотиране 

на здравословен начин на живот и безрисково поведение, раздаване на 

образователни материали за безопасни инжекционни и сексуални практики). 

  

Общоградски мероприятия  на 15 май 2016 г. 

 

21.00 – 21.30 ч. Нощно бдение край Кедъра пред Младежки дом Благоеград  

 

10.00 – 22.00 ч. Разпространение на материали /листовки, брошури, дипляни, флаери, 

плакати, календари  и др./ на оживени места в града от доброволци (ученици от Детски 

парламент към Младежки дом Благоевград и студенти от ЮЗУ „Н.Рилски”, Факултет 

„Обществено здраве, здравни грижи и спорт”) 

 

Общоградските мероприятия се организират от Местен обществен комитет – 

Благоевград, в чийто състав влизат Община Благоевград, РЗИ – Благоевград, сдружение 

„Адаптация”, „Информационен център за психично здраве” - клон гр. Благоевград и 

сдружение „Здраве без граници”. Партньори са ученици от Детски парламент към 

Младежки дом Благоевград и студенти от ЮЗУ „Н.Рилски”, Факултет „Обществено 

здраве, здравни грижи и спорт” - гр.Благоевград 
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Бургас 

 

Дейностите на територията на област Бургас се изпълняват от партньорските 

организации: РЗИ-Бургас, сдружение „Равновесие“, сдружение „Доза обич“, фондация 

„Областен ромски съюз“, сдружение „Каритас“, доброволци от Общински младежки 

клуб „J.J.Cool A“, Община Бургас“ и  БМЧК-Бургас. 

 

На 14.05.2016 год. (събота): 

 

- от 13:00 – 15:00 часа 
 

Предоставяне на услуги по доброволно консултиране и изследване за ХИВ в мобилни 

медицински кабинети, разположени на възлови места в гр.Бургас: ул. 

„Александровска“ (до „МакДоналдс“) и пред „Часовника“ до сградата на Община 

Бургас.  

 

Екипи от доброволци ще раздават здравно-информационни материали; ще 

популяризират употребата на предпазни средства и ще мотивират гражданите и гостите 

на града да проверят актуалния си ХИВ статус. 

 

- от 20:30 часа  
 

Запалване на традиционната огнена панделка пред паметника на моряка в Морската 

градина от доброволци, техни връстници, граждани и гости на Бургас. 

 

На 15.05.2016 год. (неделя) гражданите на гр. Бургас ще бъдат приканени да се 

присъединят към Международния ден и в 21.00 часа, като запалят свещ на прозореца на 

своя дом в израз на съпричастност и солидарност към засегнатите от ХИВ/СПИН. 

 

 

Варна  

 

Във Варна Денят за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН ще бъде отбелязан с 

акции на мобилни медицински кабинети за безплатно и анонимно консултиране и 

изследване за ХИВ/СПИН при следния график: 

 

09.05.2016 г. – Медицински университет – от 10.00 – 12.00 ч.  

10.05.2016 г. – ВИНС– от 10.00 – 12.00 ч.  

11.05.2016 г. – Технически университет Варна – от 13.00 – 15.00 ч.  

12.05.2016 г. – Свободен университет „Черноризец Храбър“ – от 12.00 – 14.00 ч.  

15.05.2016 г. – на входа на Морската градина – от 12.00 – 16 ч.  

 

 

Велико Търново 

 

По повод на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – 15 

май 2016 г., Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира кампания, 

включваща следните дейности:  

 

12 и 16 май 2016 г. 
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- Безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН сред ученици, 

преподаватели и персонал от СОУ „Ем. Станев” и ПМГ „Васил Друмев” във 

Велико Търново. 

 

17 май 2016 г. 

 

- Семинар с участието на ученици от четири училища във Велико Търново и 

студенти от Филиал Велико Търново към Медицински университет Варна  (9.30 ч. в 

РЗИ – Велико Търново), включващ темите: „СПИН”, „Високо кръвно налягане”, 

„Измерване на кръвно налягане”, „Диабет” и „Рак на кожата”. 

 

- Акция „Клиника на открито” (13:30 часа в парк „Марно поле”, Велико Търново), 

посветена на превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, 

белодробни, ракови, диабет, затлъстяване) и рисковото сексуално поведение сред 

ученици във Велико Търново.  

 

8 – 10 юни 2016 г. 

 

- Тридневно обучение на нови членове на Ученическия клуб на здравето „Живей” по 

теми, свързани с превенцията на употребата на наркотици и алкохол и рисковото 

сексуално поведение. 

 

1 – 30 юни 2016 г. 

 

- Образователни игри със състезателен характер по теми, свързани с превенцията на 

ХИВ/СПИН и употребата на наркотици. Игрите се провеждат в рамките на 

кампанията по повод на Международния ден за съпричастност със засегнатите от 

ХИВ/СПИН (15 май) и във връзка с 26 юни (Ден за борба с наркоманиите). В 

надпреварата ще се включат отбори от училищата във Велико Търново. Учениците 

на възраст между 14 – 18 години ще премерят сили в упражнения и задачи, 

свързани със знания за ХИВ и наркотици, както и физическа подготовка. 

 

13 май – 17 юни 2016 г. 

 

- Разпространение на презервативи и здравно-образователни материали по улиците, в 

училищата, учрежденията и в заведенията във Велико Търново по време на всички 

дейности в рамките на кампанията. 

  

Дейностите, посветени на Международния ден за съпричастност със засегнатите от 

ХИВ/СПИН, са организирани със съдействието на: Община Велико Търново, ПИЦН – 

Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб за здравето 

„Живей”, Медицински университет Варна – Филиал Велико Търново, Български 

младежки червен кръст – Велико Търново, Център за междуетнически диалог и 

толерантност „Амалипе”, училища, средства за масова информация и други.   

 

 

Видин 

 

РЗИ – Видин по повод Национална АНТИСПИН кампания във връзка с Третата неделя 

на месец май – 15 май 2016 г., ще организира следните дейности: 

 

- На 15.05.2016 г. – засаждане на цветна алея под формата на традиционната 
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панделка съвместно с Превантивно-информациония център и БМЧК-Видин. На 

преминаващите граждани ще бъдат раздавани информационни материали и 

презервативи. 

 

- На 13.05.2016 г. на всички регионални медии ще бъде предоставена актуална 

информация по повод Международния ден за съпричастност със загиналите от 

ХИВ/СПИН. По желание от тяхна страна ще бъде взето участие в радио и ТВ 

предавания. Информацията ще бъде качена и на интернет страницата на РЗИ– 

Видин. 

 

- На 13.05.2016 г. – поставяне на информационно табло в сградата на РЗИ – Видин. 

 

- Разпространение на информационни материали и презервативи. 

 

Враца 

 

РЗИ-Враца планира следните инициативи във връзка с Международния ден за 

съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН: 

 

- 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 област Враца в периода 09.05 – 20.05.2016 г. 

 

- Изнасяне на КАБКИС на терен в СОУ ”Козма Тричков” - Враца – изследване с бърз 

тест за ХИВ на 17.05.2016 г. от 9.00 часа 

 
- Видеопокази на късометражния филм „Ти гониш” сред ученици от горен курс от гр. 

Враца -  09.05. – 20.05.2016 г.;  

 

- Публикуване на тематичен преслист на сайта на РЗИ – 11.05. – 14.05.2016 г. 

 

 

Габрово 

 

Дейностите за Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, 15 

май 2016 г., които ще се осъществят от РЗИ Габрово, са следните: 

 

- Реализиране на кампания съвместно с неправителствени организации от Габрово  в 

централната градска част, по време на която ще се раздават здравно-

информационни материали и презервативи. 

 

- Здравно-образователни материали ще бъдат предоставени и раздадени и в 

общините Севлиево, Трявна и Дряново. 

 

- Ще се проведат тематични обучения в учебните заведения през месец май 2016 г. в 

гр. Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново и прожекция на филма «Ти гониш», 

придружена със здравни беседи. 

 

- Ще бъде изготвен и разпространен материал за регионалните медии и сайт на РЗИ- 

Габрово под мотото: «Ангажираност, образование, сила». 
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Добрич 

 

По повод 15.05.2016 г. – Международен ден за съпричастност със засегнатите от 

ХИВ/СПИН, РЗИ – Добрич съвместно с общините е планирала следните дейности: 

 

 Провеждане на информационна кампания в област Добрич с раздаване на  

презервативи и здравно – образователни материали сред млади хора; 

 

 През месец май 2016 г. в учебни заведения  от  гр. Добрич,  гр. Тервел, гр. Балчик и 

гр. Ген. Тошево ще се проведат обучения по темата; 

 

 Изготвяне на информационен бюлетин и разпространението му до всички 

регионални медии; 

 

 На  09.05.2016 г. от 09.00 до 15.00  часа в СОУ „П. Р. Славейков” с медицински 

мобилен кабинет се проведе анонимно и безплатно изследване за ХИВ. 
 

Кърджали 

 

Кампанията в Кърджали ще протече от 16-20 май с обединените усилия на РЗИ-

Кърджали, отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” –

Кърджали, Център за деца и младежи от семеен тип без увреждания – кв.Гледка, 

гр.Кърджали и Комплекс ученически общежития „Родопи” – Кърджали. Мероприятия 

са както следва: 

 

16 май 2016 г., 20.00 ч.  

 

Информационна кампания за отбелязване на Международния ден за съпричасност със 

засегнатите от ХИВ/СПИН в Комплекс ученически общежития „Родопи” – послания на 

младите хора и израз на съпричастност. 

 

20 май 2016 г. ,15.30 ч. 

 

Прожекция на филма ”Клопка” пред възпитаници от Центъра за деца и младежи от 

семеен тип без увреждания – кв.Гледка, гр.Кърджали. Беседа с младите хора за 

рисковете от безразборните полови контакти. 

 

16-20 май 2016 г.  

 

Разпространение на здравно-просветни материали и презервативи сред младежите. 

 

 

Кюстендил 

 

Мероприятията в Кюстендил се реализират от РЗИ – Кюстендил, МБАЛ „Св.Иван 

Рилски“ – Дупница“, ПГ „Акад.С.Корольов“ – Дупница. 

 

12.05.2016г. ПГ „Акад.С.Корольов“–Дупница 
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10.30 -13.00 ч. – В медицинския кабинет на училището ще се проведат изследвания и 

консултации с бързи тестове за ХИВ. Ще се предостави възможност за безплатни  

изследвания на въглероден окис в издишания въздух от пушачите. Раздаване на 

здравно-образователни материали и презервативи.  

 

13.05.2016г. - МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Дупница 

 

11.00-14.00 ч. Кампания за изследване и консултиране с бързи тестове за ХИВ на 

служителите на лечебното заведение, предоставяне на здравно-образователни 

материали и презервативи на желаещите.  

 

14.05.2016г. Ден на отворени врати в РЗИ-Кюстендил 

 

10.00 -14.00 ч.– Изследване и консултиране с бързи тестове за ХИВ в приемния кабинет 

на РЗИ-Кюстендил. Предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи 

на желаещите.  

 

 

Ловеч 

 

В област Ловеч кампанията ще протече със следните активности:  

 

 Изследвания и консултации по план-график с рискови групи от Център за 

обществена подкрепа  

 Изследвания и консултации по план график с учащи от шест средни училища в 

гр.Ловеч:  

 

- СОУ “Св. Климент Охридски” – 12.05. 2016 г. от 10,30 -11,30 ч. 

- СОУ “Тодор Кирков” – 17.05. 2016 г. от 9,30 -11,30 ч. 

- ПГМЕТ –10.05. 2016 г. от 9,30 – 10,30 ч. 

- ПГИТУ – 10.05. 2016 г. от 11,00 – 12,00 ч. 

- ПМГ –  16.05.2016 г. от 10,00-11,00 ч. 

- ПГВМ – 26.05. 2016 г. от 10,30-11,30 ч.   

 

 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред 

целевите групи в периода 09-17.05.2016 г. 

 

 

Монтана 

 

РЗИ-Монтана ще осъществи следните дейности във връзка с Третата неделя на месец 

май: 

 

- 15.05.16 г. от 11:00 - 13:00 ч. Разпространение на картички, плакати и 

презервативи съвместно с доброволци на БМЧК-Лом в центъра на гр. Лом 

 

- 16.05.16 г. от 12:00 - 13:30 ч. Информационен пункт за разпространение на 

здравно-образователни материали и презервативи съвместно с БМЧК в центъра 

на гр.Монтана 
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- 16.05.16г. „АНТИСПИН междучасие”. Информационен пункт за 

разпространение на здравно-образователни материали и презервативи съвместно 

с БМЧК във Финансово стопанска гимназия „Васил Левски” – гр. Монтана 

 

- 18.05.16 г. от 11:00 ч. Организиране на пункт за анонимно и безплатно 

изследване за ХИВ/СПИН и разпространение на здравно-образователни 

материали в кв. „Огоста” гр.Монтана 

 

- 20.05. – 22.05.16 г. Разпространение на картички, плакати и презервативи 

съвместно с доброволци на БМЧК по време на мото събор в комплекс „Аугуста” 

 

- 14.05. – 27.05.16 г. Здравно образование за ученици на тема „ХИВ/СПИН – 

познатото и непознатото” (при заявки от медицинските специалисти от 

училищата в областта) 

 

- 14.05. – 27.05.16 г. Разпространение на картички, плакати и презервативи 

съвместно с доброволци на БМЧК по време на всички инициативи 

 

 

Пазарджик 

 

Във връзка с отбелязването на Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, 

РЗИ-Пазарджик планира да осъществи кампания (между 09.05–15.05.2016 г.), 

включваща следните инициативи: 

 

 На училищата в област Пазарджик ще бъдат предоставени здравно-промотивни 

материали: флаер „д-р Живко Столетов – ХИВ/СПИН“, брошура „Stop на 

наркотиците“, филмите „Ти гониш“, „Екстази“, други видео и аудио клипове по 

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.  

 

 Седмицата, през която протича кампанията,  е обявена за седмица за безплатно и 

анонимно изследване за ХИВ в РЗИ-Пазарджик. 

 

 На 12 май в МГ „К. Величков” по време на СИП „Здравно образование” се 

проведе здравно-образователна беседа на тема „Какво знаем за ХИВ/СПИН”. 

 

 На 15 май пред МОЛ Пазарджик ще се открие цветна панделка – символ на 

съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. В същия ден в центъра на град 

Пазарджик ще се организира шествие в памет на жертвите на ХИВ и СПИН. Ще 

се раздават презервативи и картички съвместно с БМЧК и СИП „Здравно 

образование“ от седем училища в община Пазарджик.  

 

 

Перник  

 

РЗИ – Перник планира следните дейности по повод Трети етап на Националната 

АНТИСПИН кампания – 15 май 2016 г.: 

 

 Провеждане на здравни дискусии сред ученици. 



8 

 

 Провеждане на Ден на отворените врати с информационен кът в сградата на 

РЗИ – Перник с възможност за анонимно и безплатно консултиране и 

изследване на гражданите – 16.05.2016 г. 

 Провеждане на безплатни и анонимни консултации и изследвания на терен. 

 Разпространяване на здравно-информационни материали и презервативи 

сред младите хора чрез доброволци и медицинските специалисти в 

училищата. 

 

 

Плевен 

 

По повод отбелязването на Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН  

медицински екип с мобилния кабинет на КАБКИС–Плевен ще работи на терен на 

14.05.2016 г. от 10.00 ч. – 16.00 ч. пред супермаркет Билла – гр.Плевен, ул.Асен 

Халачев № 2. Кампанията е организирана съвместно с БЧК–Плевен. 

 

 

Пловдив 

 

РЗИ- Пловдив ще предприеме следните активности по случай отбелязването на Третата 

недял на м. май: 

 

 Провеждане на интерактивни обучения и мултимедийни презентации с ученици 

от учебни заведения в гр. Пловдив и областта по темите: „СПИН и сексуално 

предавани инфекции” и “Рисково сексуално поведение – предразполагащи 

фактори и последици”. Период: 09.05.2016 г. –  20.05.2016 г. 

 

 Здравно-образователни дейности с клиенти на Метадонова програма към Център 

за психично здраве – гр. Пловдив, филиал кв. „Столипиново”. Дата: 17.05.2016 г. 

 

 Оказване на методическа помощ на педагогически съветници и медицински 

специалисти от учебни заведения и осигуряване на здравно-образователни 

материали и презервативи за организираните от тях АНТИСПИН кампании. 

Период: 09.05.2016 г. –  20.05.2016 г. 

 

 Провеждане на информационни кампании сред студенти и граждани с цел 

повишаване на познанията, свързани с предпазване от ХИВ инфекцията и 

популяризиране на употребата на предпазни средства. Период: 09.05.2016 г. –  

20.05.2016 г. 

 

 

Разград 

 

Планирани дейности от РЗИ – Разград по повод Трети етап на Национална 

АНТИСПИН кампания – Международен ден за съпричастност със засегнатите от 

ХИВ/СПИН, под мотото „Ангажираност, образование, сила“ в периода 9-20 май са: 

 

 Обучителна кампания за начините на разпространението и предпазване от 

заразяване с ХИВ (чрез презентация) сред ученици над 16 годишна възраст от 

училища и социални институции на Разградска област: 
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 ПГ по Земеделие „Кл.А.Тимирязев“ – гр. Завет; 

 СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Завет; 

 Гимназия „Васил Левски“ – гр.Исперих;  

 СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Самуил; 

 ЦНСТДМ – гр. Разград 

 

 Предоставяне на лица над 16 г. възраст от горепосочените учебни и социални 

заведения на възможност за доброволно, безплатно и анонимно консултиране и 

изследване за ХИВ чрез бърз тест на място от екип на РЗИ– Разград. 

 

 Разпространение на здравно-образователни материали сред ученици от 

общините Разград, Исперих, Завет и Самуил в партньорството с медицинските 

специалисти от здравните кабинети към училищата. 

 

 Провеждане на кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други 

трансмисивни инфекции за граждани – в сградата на РЗИ, всеки ден от 8.30 до 

15.30 часа.  

 

 Отразявaне на проведените инициативи в местните средства за масова 

информация и публикуване на материали по темата на интернет страницата на 

РЗИ – Разград. 

 

 

Русе 

 

По повод Трети етап на Националната АНТИСПИН кампания – Ден за съпричастност 

със засегнатите от ХИВ/СПИН, 15 май 2016 г., РЗИ Русе съвместно с Община Русе, 

БЧК–Русе, сдружение „Център Динамика”, сдружение ,,Здравеопазване и хора в риск”, 

учебните заведения, МОЛ Русе и медиите организира следните дейности: 

 

 В периода на кампанията се провеждат образователни лекции със събеседване и 

мултимедийна презентация на тема ,,СПИН и сексуално предавани инфекции” 

сред ученици в русенски училища. 

 

 Разпространение на здравно - образователни материали и презервативи сред 

широката общественост и младите хора в учебните заведения. 

 

 На 11.05.2016 г. от 13:45 ч. в двора на Математическа гимназия „Баба Тонка“ – 

Русе се проведе ,,Пролетно надиграване” под мотото ,,Ангажираност, 

образование, сила”. В него участваха 725 ученици, разделени по възрастови 

групи, 50 учители, родители и гости. Надиграването включва Дунавско, 

Еленино, Дайчово и Самоковско хоро. По време на събитието експерти от РЗИ 

предоставиха здравно-информационни материали и презервативи на желаещите. 

 

 В периода 11.04 - 15.05.2016 г. по местни радиостанции се излъчват предавания 

на тема „ХИВ/СПИН”.  

 

 На 13.05.2016 г. от 12.30 часа в СОУ „Христо Ботев” гр. Русе Международният 

ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбеляза с музикална 

програма и предоставяне на здравно-информационни материали и презервативи.   
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 На 14.05.2016 г. от 12:00 - 14:00 часа в МОЛ РУСЕ е планиран акцентът на 

кампанията за Третата неделя на май, включващ изнесена акция на КАБКИС с 

предлагане на бърз тест за ХИВ и предоставяне на здравно-информационни 

материали и презервативи на посетителите на МОЛ РУСЕ. 

 

 

Силистра 

Във връзка с Третата неделя на месец май – 15 май 2016 г. под надслов „Ангажираност, 

образование, сила“, РЗИ-Силистра реализира следните инициативи: 

 

 През периода 12 май – 30 май 2016 г. – „Дни на отворени врати“ за безплатни 

изследвания на желаещи лица за ХИВ, хепатит С и сифилис и консултация по 

темите в лабораторията на РЗИ – Силистра  

 

 На 13.05.16 г. от 11:30 до 13:00 часа в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. 

Секулово, община Дулово, се проведе информационната кампания 

„Ангажираност, образование, сила“ по темите за превенцията на ХИВ/СПИН, 

сексуално предавани инфекции, тютюнопушенето и употребата на психоактивни 

вещества, включваща: 

 

 АНТИСПИН лекция, онагледена с мултимедийна презентация „Да 

се предпазим, а не да се лекуваме!“; 

 Видеопрожекция на образователен филм и на тематични 

видеоклипове сред ученическа аудитория в седми и осми клас;  

 Беседа на тема „Ще изпушиш ли последната си глътка въздух?“ с 

видеопоказ на „Опасните зависимости“. 

 

 На 18.05.16 г. от 15:00 до 16:30 часа ще се проведе информационната кампания 

„Подрастващите и рисково поведение“ сред възпитаниците от ДДЛРГ „Димчо 

Дебелянов“ – гр. Силистра съвместно с лаборанти от отдел „Медицински 

изследвания“ към РЗИ-Силистра, включваща: 

 

 АНТИСПИН лекция, онагледена с мултимедийна презентация „Да 

се предпазим, а не да се лекуваме!“; 

 Видеопрожекция на образователен филм и на тематични 

видеоклипове за превенция на ХИВ и СПИ; 

 Предоставяне на възможност за доброволно и безвъзмездно 

консултиране и тестване за ХИВ, хепатит С и сифилис; 

 Беседа на тема „Ще изпушиш ли последната си глътка въздух?“ с 

видеопоказ на „Опасните зависимости“. 

 

 На 19.05.16 г. от 10:00 до 14:30 часа за жителите в гр. Дулово ще се проведе 

информационната кампания „Ангажираност, образование, сила“ с предоставяне 

на възможност за безплатно и доброволно консултиране и изследване за ХИВ, 

хепатит С и сифилис от екип на лабораторията в РЗИ-Силистра. Мобилният 

медицински кабинет ще бъде разположен на градския площад в близост до 

сградата на Община Дулово. 

 

 Здравно-промотивни материали по темите ХИВ и СПИН, както и презервативи, 

ще бъдат раздавани в хода и на трите кампании. 
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 Във фоайето на РЗИ-Силистра е изготвено тематично табло по темата 

ХИВ/СПИН. 

 

 

Сливен 

 

В област Сливен по повод Международен ден за съпричастност със засегнатите от 

ХИВ/СПИН – 15 май 2016 г. ще се организират седмици на „Отворени врати” за 

доброволни, безплатни и анонимни и консултации и изследвания за ХИВ при следния 

график: 

 

 

16-20 май 2016 г.  

 

8.00-13.00 часа 

 

Център по кожни болести - гр. Сливен (бивш Кожно-венерологичен диспансер).  

Адрес: ул. „Хаджи Димитър” 41А, ет.1  

 

08.30 –12.00 ч. и 13.00 –14.00 часа  

 

Регионална здравна инспекция-Сливен, вирусологична лаборатория  

Адрес: ул. “Пейо Яворов” № 1  

 

25–31 май 2016 г.  

 

8.00-13.00 часа  

 

Център по кожни болести - гр. Сливен. Адрес: ул. „Хаджи Димитър” 41А, ет.1  

 

На 14 май 2016 г. – събота от 12.00 до 14.00 ч. медицински специалисти от РЗИ-Сливен 

ще извършат безплатно и анонимно консултиране и изследване на граждани за 

ХИВ/СПИН на партерния етаж в сградата на S Mall-Сливен. Екип от доброволци към 

БМЧК–Сливен ще предоставя здравно-образователни материали и презервативи на 

гражданите. 
 

Партньор на инициативите в Сливен е Дарик радио–Сливен.  

 

 

Смолян 

 

Във връзка с реализирането на дейности по повод Третия етап на Националната 

АНТИСПИН кампания,15 май 2016 г., РЗИ–Смолян стартира кампания, включваща: 

 

- 09.05.2016 г. – откриване на инициативата с «Шатра на здравето» пред 

Амфитеатър – Смолян с предоставяне на здравно-информационни материали, 

презервативи и викторина с награди. Всеки желаещ може да проследи анонимно 

и безплатно своя ХИВ статус. Партньор в инициативата е Областен 

информационен център – Смолян.  
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- 13.05 –10.06.2016 г. – здравно-превантивни обучения в средните училища на гр. 

Смолян 

 

- 27.05.2016 г. - засаждане на цветна леха под формата на панделка – символ на 

борбата със СПИН в партньорство с Община Смолян. 

 

 

София 

 

Предвиденото събитие на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” по повод 

Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, 15 май 2016 г. (неделя), 

представлява концерт на открито на Лятната естрада в парк Борисова градина в гр. 

София. Инициативата е по предложението на младежки доброволчески клуб 

„С.У.П.Е.Р.”. Ето и параметрите на кампанията: 

 

15 май 2016 г. 

 

Времева рамка: 16.00 – 19.30 часа  

Място: гр. София, парк Борисова градина, около Лятна естрада 

 

17.00 – 19:30 ч. – Медицински екип в мобилен кабинет за безплатно и анонимно 

консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ще предлага консултации и бързи тестове на 

всички желаещи. Екипът ще е на сдружение „Здраве без граници”. 

 

16:00 – 19:00 ч. – Младежи доброволци ще раздават предпазни средства и здравно-

образователни материали за ХИВ/СПИН и ще насочват преминаващите граждани към 

безплатните тестове и консултации в мобилния кабинет, разположен в близост до 

Лятната естрада. 

 

18:00–19:00 ч. Акустичен концерт на Лятна естрада в Борисова градина. Изпълнителите 

ще участват в концерта безвъзмездно: Яница Янакиева, Калоян Чолаков и др. 

 

19.00 – 19.30 ч. Запалване на свещички и аранжирането им на земята под формата на 

панделка. Запазване на минута мълчание в памет на жертвите на ХИВ/СПИН. 

 

В Третия етап на АНТИСПИН кампанията се използва мотото на Международен ден за 

съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН –  “ENGAGE, EDUCATE, EMPOWER” 

(Източник: http://www.candlelightmemorial.org/resources/item/47-

email_banner_memorial_2016.html). Посланието се адаптира на български език като 

„АНГАЖИРАНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, СИЛА”. 
 

Дейностите на Столична Регионална здравна инспекция по повод Третата неделя на 

месец май са  адресирани към младите хора и широката общественост. Те са следните: 

 

- Организиране на „Водосвет за здраве“, който ще се проведе в църквата „Св. 

Седмочисленици“ на 14.05.2016 г. от 11.30  ч. 

 

- Организиране на семинар с медицински специалисти от училищата в три района  на 

Столична Община на тема: „Рисково поведение при младите хора – ХИВ/СПИН“. 

 

http://www.candlelightmemorial.org/resources/item/47-email_banner_memorial_2016.html
http://www.candlelightmemorial.org/resources/item/47-email_banner_memorial_2016.html
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- Провеждане на дискусии на тема „ХИВ/СПИН” и разпространяване на здравно-

информационни материали и презервативи в 15 столични училища. 

 

- Съвместно със Столична Община - район „Младост” ще се проведе разговор-

дискусия на тема: „Достатъчно ли сме толерантни към хората, живеещи с 

ХИВ/СПИН“ сред ученици от горните курсове в район „Младост”. 

 

- 10 - 14 май – „Дни 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.  

 

- 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 здравно-образователни материали сред ученици от столичните 

учебни заведения. 

 

- Провеждане на агитационна кампания в Център по наркомании, с разпространение 

на информационни материали и презервативи.  

 

- Доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН за желаещите в КАБКИС 

към СРЗИ, град София, ул. Враня № 20. 

 

Софийска област 

 

По повод Третия етап от  Националната АНТИСПИН кампания, РЗИ – Софийска 

област  организира общоградска младежка кампания в гр. Ботевград. Дейностите по 

кампанията ще бъдат реализирани в периода 9-17 май 2016 г. в партньорство с 

ученици и преподаватели от ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, ТПГ „Стамен 

Панчев“, ПГТМ „Христо Ботев“ и Община Ботевград. Мероприятията ще преминат 

под надслов „Ангажираност, образование, сила” и включват: 

 

- Оформяне на „Алеята на съпричастността“ в парка на ПМГ „Акад. проф.  д-р Асен 

Златаров” със засаждане на цветя и здравец и обозначаване с информационна 

табела. 

 

- Възпоменание на жертвите на СПИН на 14 май от учениците от ТПГ „Стамен 

Панчев“ по време на на общоучилищно мероприятие със запалване на свещички 

пред червената панделка на фасадата на училището. 

 

- Провеждане на общоучилищни мероприятия в учебните заведения на града, 

презентация на тема „ХИВ/СПИН - начини на заразяване и превенция“; викторини 

между учениците от всички класове за проверка на знанията относно методите на 

предпазване и начините за заразяване с ХИВ/СПИН;  провеждане на конкурси за 

най-добра презентация, за изработване на постери и информационни табла; 

изготвяне и поставяне на символични червени панделки от учениците. 

 

- Медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата ще изнесат 

здравно-образователни беседи сред учениците.  
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- Специално подготвената брошура за тазгодишната кампания, издадена от учебните 

заведения и община Ботевград под методическото ръководство на специалисти от 

Д „ПБПЗ“ при РЗИ – Софийска област, е под мотото: „Да не бъдем безразлични, да 

бъдем съпричастни!” и съдържа актуална статистика за заболяването, апел за  

толерантно отношение към хората, живеещи с ХИВ, както и за безрисково 

сексуално поведение сред младите хора. 

 

- На 15 май активисти от учебните заведения ще разпространят тематични здравно-

образователни материали, здравни послания и презервативи, както и специално 

създадената за кампанията сигнална брошура, на централни места в града, 

посещавани от множество хора на различни възрасти: пред общинската 

администрация, на площад „Освобождение”, в кафе-сладкарници и интернет-

клубове. 

 

- На 15 май в православния храм „Вознесение Господне“ гр.Ботевград ще бъде 

отслужена панахида в памет на  жертвите на ХИВ/СПИН. 
 

 

 

Стара Загора 

 

В Стара Загора в инициативата Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ и СПИН 

си партнират следните организации: РЗИ - Стара Загора, СНЦ „Свят без граници”, клуб 

„Зараза”- сдружение „Самаряни”, МОС – Стара Загора, Превантивно-информационен 

център по зависимости – Стара Загора, БМЧК – Стара Загора, клуб „Млад здравен 

експерт” към РЗИ – Стара Загора, медицински специалисти и педагогически съветници 

в учебни заведения на територията на област Стара Загора, студенти по медицина от 

Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора и АСМБ – Стара 

Загора, представители на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, работили 

на територията на област Стара Загора. Предвидените събития са, както следва: 

       

 „Ден на отворени врати” в Здравно-информационен образователен център на 

РЗИ – Стара Загора и КАБКИС 10  

      13 май, 9.00 – 16.00 часа 

 Презентация и обсъждане на късометражния документален филм „Нощна 

смяна” , изготвен по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”  

     13 май, 15.00 часа 

 Посещение на КАБКИС 10 от ученици на 11 и 12 клас на СОУ „Иван Вазов” – 

Стара Загора  

      14 май, 13.00  часа  

 „Ден на приятелството и здравето”  - началото на шествието ще се състои при 

паметната плоча и панделка в парк „Зеленият клин” – Стара Загора с посещение 

на деца и младежи от МОС – Стара Загора и ДОВДЛРГ „М. Терезия” – Стара 

Загора  

       15 май, 10.00 часа 

 Посещение на паметна плоча и цветна леха във формата на панделка, посветена 

на борбата със СПИН, в парк „Зеленият клин” – Стара Загора  

      15 май, 11.00  часа 

 Запалване на свещи в памет на жертвите на СПИН  

      15 май, 12.00 часа, храм „Свети Димитър” – Стара Загора  
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 Засаждане на цветна леха с форма на панделка на територията на Медицински 

факултет – Тракийски университет – Стара Загора – инициатива на клуб 

„Зараза”, СНЦ „Самаряни”  и  АСМБ – Стара Загора 

15 май, 16.00 часа, Медицински факултет – Тракийски университет 

 

 Предоставяне на възможност за доброволно изследване и 

консултиране чрез изнесен КАБКИС 10: 

 15 май, 16.00 - 17.00 часа, в района на Морфологичен блок, ул. 

Армейска №16, Медицински  факултет – Тракийски университет  

 15 май, 17.00 – 18.00 часа, в района на блок №19,  кв. „Казански” , 

Стара Загора, Общежитие на Тракийски университет - Стара Загора 

 

 Кинолектория „Всеки ден е шанс да промениш живота си”, част от дългосрочна 

информационно-поведенческа интервенция „Отворени сърца за толерантно 

общуване” – инициатива на ПИЦ – Стара Загора, с участието на РЗИ  

18 май, 14.30 часа, ПИЦ – Стара Загора, Актова зала 

 

 Самостоятелни инициативи в учебните заведения на област Стара Загора  в 

периода 9 – 15 май 2016: 

 

 засаждане на цветя: СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора, ОУ „Д-р П. Берон” – 

с. Мирово, общ. Бр. Даскалови  

 засаждане на дърво: ОУ „В. Левски” – гр. Чирпан 

 информационни кампании: ПГВМ „Ив. П. Павлов” – Ст. Загора, СОУ 

„Железник” – Стара Загора  

  радиопредавания: СОУ „М. Горки – Ст. Загора, ПГЕТ „Г.С.Раковски – Ст. 

Загора, 2 ОУ „Св. П. Хилендарски – Раднево  

 беседи, дискусии и дебати: 1 ОУ „Георги Бакалов” – Стара Загора, 11 ОУ „Н. 

Лилиев” – Ст. Загора, 12 ОУ „ Ст. Караджа” – Ст. Загора, 13 ОУ „Св. П. 

Хилендарски” – Ст. Загора, ОУ „Самара“– Ст. Загора,  СОУ „Иван Вазов” – 

Стара Загора, СОУ „В. Левски” – Ст. Загора, ПГВМ „Ив. П. Павлов” – Ст. 

Загора,  ПГЕ „Джон Атанасов” – Ст. Загора, ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” – 

гр. Николаево, ПГ „Атанас Дамянов” – гр. Николаево, 2 ОУ „Св. П. 

Хилендарски – гр. Раднево, 2 ОУ – гр. Гълъбово, СОУ „В. Левски” – гр. 

Гълъбово, 2 ОУ  – с. Ягода, ПГСС – гр. Чирпан,  ОУ – с. Габарево, общ. 

Павел баня, СОУ „Хр. Смирненски” – гр. Гурково, ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” 

– Ст. Загора, ПГ по СД „Инж. Недьо Ранчев” –  Стара Загора,  ВСОУ „Захари 

Стоянов” – Ст. Загора, НУ „Св.П.Хилендарски” – с.Зимница, общ .Мъглиж, 

ОУ – с. Дъбово, общ. Мъглиж, ОУ „ П. Берон” – с. Овощник, ОУ „Св. Кирил 

и Методий” – гр. Чирпан, ОУ – с. Паничерево, общ. Гурково, ОУ „Кирил и 

Методий” – с. Свобода, общ. Чирпан 

 мултимедиийни презентации и прожекции на филми: СОУ „Железник” – 

Стара Загора,  ОУ „Самара“, 12 ОУ „Ст. Караджа” – Ст. Загора, 13 ОУ „Св. 

П. Хилендарски” – Ст. Загора, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр. 

Николаево, ПГ „Атанас Дамянов” – гр.Николаево, 1 ОУ „П. Хилендарски” – 

Гълъбово, ПГЕТ „Г.С.Раковски” – Ст. Загора,  ОУ „Св. Климент Охридски” –

гр. Крън, общ.Казанлък, ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” – с. Кънчево 

общ.Казанлък, ОУ „Св. Кирил и Методий” – гр. Чирпан 

 образователни игри: СОУ „В. Левски” – гр. Гълъбово, ОУ „Св. Кирил и 

Методий” – гр. Чирпан, ОУ „Кирил и Методий” – с. Свобода, общ. Чирпан 

 изработване и разпространение на информационни материали:  12 ОУ „Ст. 

Караджа” – Ст. Загора, СОУ „М. Горки – Ст. Загора, , СОУ „Железник” – 
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Стара Загора, 13 ОУ „Св. П. Хилендарски” – Ст. Загора,   ПГЕ„Джон 

Атанасов”, ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” – Ст. Загора, 2 ОУ „Св.  П. 

Хилендарски” – Раднево, ОУ – с. Ягода, 1 ОУ „П. Хилендарски” – Гълъбово,  

СОУ „Хр. Смирненски” – Гурково, ОУ – с. Паничерево, общ. Гурково 

 изработване на брошури от Ученическия парламент на ОУ „Св. Кирил и 

Методий” – гр. Чирпан 

 информационна среща със здравния медиатор: ОУ – с. Дъбово, общ. Мъглиж 

 провеждане на анкети и викторини: СОУ „В. Левски” – Гълъбово, ОУ 

„Кирил и Методий” – с. Свобода, общ. Чирпан 

 изработване на информационни плакати, табла, колажи: 1 ОУ „Георги 

Бакалов, ОУ „Кирил Христов” – Ст. Загора,  СОУ „М. Горки – Ст. Загора, 13 

ОУ „Св. П. Хилендарски” – Ст. Загора,  ПГЕ „Джон Атанасов”, ПГ по СД 

„Инж. Недьо Ранчев” гр. Стара Загора, Професионална гимназия по 

ресторантьорство и хотелиерство – Павел баня, ОУ – с. Ягода, ПГСС – 

Чирпан, СОУ „Хр. Смирненски” – Гурково, ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” – Ст. 

Загора, ПГ „Св.Иван Рилски” – гр.Раднево, ОУ – с. Паничерево, общ. 

Гурково 

 Фрипчарт с послания: ОУ „Г. Райчев” – Ст. Загора и акция на Ученически 

съвет „Да предпазим любовта”  

 Училищна информационна акция на членовете на клуб „Млад здравен 

експерт” – секция СОУ „Васил Левски” – Ст. Загора 

 

 

 

Търговище 

 

РЗИ-Търговище предприема следните дейности за Третата неделя на м. май:  

 

 Кампания с раздаване на презервативи и листовки за ХИВ от доброволци на 14 

май по време на традиционния пролетен панаир „Изложение – Търговище 2016“.  

 Популяризиране на мотото на кампанията „Ангажираност, образование, сила!“ 

чрез изготвяне на тематични плакати в училища в областта. 

 РЗИ ще подкрепи здравните инициативи на училища в гр.Търговище с 

предоставяне на презервативи и здравно-информационни материали за 

превенция на ХИВ.  

 Обучения с ученици по теми, свързани с рисковото сексуално поведение и 

ХИВ/СПИН. 

 

 

Хасково 

 

По повод 15  май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от 

ХИВ/СПИН,  РЗИ-Хасково съвместно със здравни медиатори от община Хасково и 

Харманли, Рeгионален инспекторат по образованието, директори и здравни 

специалисти от училища организират следните мероприятия: 

  

 На 10.05.2016 г. от 09.00 часа КАБКИС при РЗИ-Хасково организира безплатно 

консултиране и изследване за ХИВ с мобилен кабинет в кв. „Република“ 

гр.Хасково. 
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 На 12.05.2016 г. от 10.00 часа КАБКИС при РЗИ -Хасково организира безплатно 

консултиране и изследване за ХИВ с мобилен кабинет в СОУ „Ж.Терпешев“  

гр.Любимец. 

 

 На 14.05.2016г. от 10.00 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно 

консултиране и изследване за ХИВ с мобилен кабинет в кв. „Маламар дере“ 

гр.Харманли. 

 

 

 

 

Шумен 

 

За Третата неделя на месец май – 15 май 2016 г., Международен ден за съпричастност 

със засегнатите от ХИВ/СПИН,  планираните от РЗИ – Шумен дейности са: 

 

 Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ от 09.05. до 

20.05.2016 г. 

 

 Медийна кампания с поместване на здравни материали в сайта на РЗИ. 

 

 Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН и сексуално 

предавани инфекции (СПИ) от представители на РЗИ по заявка от медицински 

специалисти на училищата от област Шумен. 

 

 Тематични беседи и обучения с лица и групи от ромското население по 

проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ. 

 

 Видеопокази с касети и дискове на РЗИ, свързани с темата ХИВ и СПИ. 

 

 Аранжиране на  витрини (пред РЗИ,  в Диагностично-консултативен център I, 

ШУ „Еп. Константин Преславски“ и кооперативен пазар.) в гр. Шумен. 

 

 Мини кампании в училищата – СОУ и професионални гимназии в област 

Шумен. 

 

 Обучителни семинари по връстников подход, съвместно с БМЧК-Шумен в СОУ 

„Панайот Волов“ и СОУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен. 

 

 Акция в централната част на гр. Шумен съвместно с доброволци на БМЧК-

Шумен и ОЗЦ – Шумен на 15.05.2016 г. с раздаване на брошури и 

презервативи. 

 

 

Ямбол 

 

В Ямбол Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН ще се отбележи от РЗИ- 

Ямбол и партньорски организации. Предприемат се следните дейности: 
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- Информационна АНТИСПИН кампания под мотото «Ангажираност, образование, 

сила», организирана съвместно с доброволци от БМЧК-Ямбол. Ще бъдат 

раздавани здравно-образователни материали, картички и презервативи.  

 

- Дискусионен форум с ученици от гр.Ямбол на тема „Да поговорим за СПИН“. 

Провеждане на викторина и презентация на видеоклипове. 

 

- Раздаване на здравно – информационни материали и презервативи  в гимназиите в 

гр. Ямбол съвместно с медицинските специалисти в училищата 

 

- „Кафе с презерватив“: предоставяне на презервативи в кафенетата на гр. Ямбол  

 

- Анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в 

Микробиологична лабораторията на РЗИ с адрес: гр. Ямбол, ул. «Д. Благоев» 71. 

Приемно време: всеки работен ден от 10.00-15.00 ч. 

 


