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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 2017  г.  

 

Благоевград 

Инициативи на РЗИ-Благоевград и партньори (Местен обществен комитет по превенция 

на ХИВ/СПИН - Благоевград (Община Благоевград, Сдружение „Адаптация” Благоевград, 

Сдружение „Здраве без граници“ - Благоевград, ИЦПЗ-Благоевград), Студентски съвет 

към ЮЗУ и Largo Mall - Благоевград), които съчетават изработване на любовни послания 

и популяризиране на отговорно сексуално поведение. Тази година по време на кампанията 

за Св. Валентин активно ще се направят здравни дискусии на тема любов и здравнословна 

сексуалност и тематични обучения за ХИВ и други сексуално предавани инфекции сред 

ученици, студенти и хора с рисково сексуално поведение.  

 Медицински екип ще предлага доброволно консултиране и изследване за ХИВ в 

Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ в РЗИ под 

мотото: „КАБКИС посети и на любовта се наслади!“. 

 В периода 13.02.-28.02.2017 г. ще се проведат интерактивни обучения 

(видеопокази, демонстрации, игри, презентации, лекции и беседи) на тема 

„Информирай се сега и изненадай любовта с презерватив в ръка“  на ученици от 9 

до 12 клас (по график). 

 Информационно-скринингова кампания с бързи тестове за ХИВ „КАБКИС посети, 

тест си направи и ХИВ със знания победи“ – 14.02.2017 г. от 11 часа до Largo Mall - 

Благоевград. 

 Разпространение на флаери и сърчица с надписи „Селфи си направи и щастлив 

бъди“ на 14.02.2016 г. от 11.00 часа до 14.00 часа  в  Largo Mall - Благоевград и в 

централна градска част (кафета, интернет клубове, дискотеки, заведение и кина). 

 Презентация на Слайдшоу с фотоси и клипове за 14 февруари „Нали щяхме да си 

говорим за любов?“ на 14.02.2016 г. от 11.00 часа до 16.00 часа във фоайето на 

РЗИ-Благоевград. 

 

Бургас 

В Бургас РЗИ-Бургас и партньори - Община Бургас, сдружение „Равновесие“, сдружение 

„Доза обич“, сдружение „Каритас“, Общински младежки клуб „J.J.Cool А“, БМЧК, 

Културен център „Морско казино“, Дружество на българския писател, МКБППМН, 

Сдружение „Вселена“, ще реализират заедно: 

 В КАБКИС и Вирусологична лаборатория на РЗИ-Бургас ще се извършва 

безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (с 

бързи тестове). Всички желаещи да проверят своя ХИВ статус, могат да посетят 

РЗИ в удобно за тях време.  

 Във висши учебни заведения и младежки увеселителни заведения: здравно-

информационни кампании с разпространение на здравно-информационни 

материали, кондоми, червени балони „сърца“, „валентинки“ от доброволци на 

БМЧК и други НПО; 

 Екипи от доброволци на Общински младежки  клуб „J.J.Cool A“, Община Бургас, 

БМЧК ще раздават здравно-информационни материали с цел популяризиране 

употребата на предпазни средства и мотивиране на гражданите и гостите на града 

да проверят актуалния си ХИВ статус. 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwid-s7_8PPIAhXEWiwKHeiEDVw&url=http%3A%2F%2Fwww.largocenter.bg%2F&usg=AFQjCNEQHiZvT2J2_1QDRV5Co-2jO5DJEA
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwid-s7_8PPIAhXEWiwKHeiEDVw&url=http%3A%2F%2Fwww.largocenter.bg%2F&usg=AFQjCNEQHiZvT2J2_1QDRV5Co-2jO5DJEA
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwid-s7_8PPIAhXEWiwKHeiEDVw&url=http%3A%2F%2Fwww.largocenter.bg%2F&usg=AFQjCNEQHiZvT2J2_1QDRV5Co-2jO5DJEA
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwid-s7_8PPIAhXEWiwKHeiEDVw&url=http%3A%2F%2Fwww.largocenter.bg%2F&usg=AFQjCNEQHiZvT2J2_1QDRV5Co-2jO5DJEA
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 Раздаване на здравно-информационни материали, предпазни средства и 

„валентинки“ в училищата, от екипи „обучители на връстници“ на техните 

съученици и учители.   

 От 13.02. до 17.02.2017 г. на видеостената  на бизнес център „ТРИЯ“ периодично 

ще се излъчва клип „АНТИСПИН КАМПАНИЯ“. Доброволци от бургаски 

училища и доброволци на БМЧК ще раздават на площад „Тройката“ червени 

балони, валентинки и послания на тема „АНТИСПИН“. 
 

Варна  

По инициатива на асоциациите на студенти от различни медицински специалности и с 

подкрепата на Студентския съвет при Медицински университет-Варна, на 14.02. ще се 

проведе информационна АнтиСПИН кампания по повод месеца на любовта. В духа на 

мотото „Пазя себе си, пазя и теб!“ и празника ще се раздават валентинки и презервативи 

за любимите хора. Кампанията ще се проведе от 10:00 до 13:00 часа във фоайето на 

сградата на Ректората на МУ-Варна. Освен кампанията, всеки може да провери знанията 

си на тема ХИВ/СПИН на онлайн анкета в сайта на организаторите. 

Екипът на фондация „ЕсОЕс – семейства в риск“ ще организира поредица от 

инициативи, насочени към безрисково сексуално поведение сред хора от уязвимите към 

ХИВ групи и общности в града (консултации, раздаване на презервативи и лубриканти, 

здравно-информационни материали и изследване за ХИВ с бърз тест). 

Велико Търново 

РЗИ-Велико Търново и партньори (Община Велико Търново, Младежки дом – В. 

Търново, Ученически клуб на здравето „Живей“, Градски ученически парламент - В. 

Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе“ и учебни заведения) организират кампания, 

включваща: 

 Безплатно консултиране и изследване за ХИВ в СУ „Емилиян Станев“ – В. 

Търново (на 13 и 14.02.2017 г.) 

 Информационно-образователна кампания на 13.02.2017 г. в Горна Оряховица 

под надслов „Любов и сексуално здраве“, включваща: мултимедийна 

презентация, дискусия, викторина, забавни игри с ученици от 7 до 9 клас, както и 

разпространение на „валентинки“, презервативи и здравно-образователни 

материали. 

 Информационна акция „Любовна лотария“ пред Община В.Търново (14.02. от 

14:30 часа) – разпространение на специално изработени лотарийни билети (с 

изтриване) с печалби: презервативи, „валентинки“, балони, сърчица, молив с 

послание, разделители и стихотворения за любовта. 

 Концерт „Вечер на желанията“ (14.02. от 18:30 часа) на Паметника „Асеневци“, в 

който ще вземат участие млади изпълнители. 

 

Видин 

Инициативи на РЗИ-Видин: 

 Провеждане на работна среща с медицинските фелдшери, обслужващи здравните 

кабинети на училищата от Видин, относно организирането и провеждането на 

мероприятия по повод Ден на влюбените, 14 февруари. Предоставяне на здравно 

образователни материали и презервативи на всички присъстващи. 

 На 09.02.2017 г. на всички регионални СМИ ще бъде предоставена информация с 

актуалните данни за разпространението на ХИВ/СПИН в България. 
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 На 13.02.2017 г.  в Държавна филхармония – Видин  от 17:00 часа ще се проведе 

конкурс „Песен на Св. Валентин”. В конкурсът ще се включат ученици от всички 

класове и училища на територията на област Видин. Инициативата се организира 

и провежда съвместно с Община Видин и ОБСНВ-Видин.  

 Поставяне на информационно табло за предпазване от ХИВ и други сексуално 

предавани инфекции в сградата на РЗИ-Видин с цел привличане вниманието на 

населението. 

 На 14.02.2017 г. в РЗИ- Видин ще се проведе „Ден на отворените врати”. Всеки, 

който желае, ще може безплатно и анонимно да изследва своя ХИВ статус. 

 Разпространение на информационни материали и презервативи сред населението 

от Видин. 

 

Враца 

Инициативи на РЗИ-Враца: 

 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 Враца и гр. Бяла Слатина в периода 13.02.-24.02.2017 г. 

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

Враца -  13.02.-24.02.2017 г.;  

 Отбелязване на „Св. Валентин - Ден на влюбените”, съвместно с  Младежкия 

парламент в гр. Козлодуй –  14.02.2017 г., 11:00 часа; 

 Предоставяне на промотивни материали на участниците в кампанията – 13.02 - 

24.02.2017 г. 

 Изнасяне на КАБКИС на терен в: 

- Медицински университет - Филиал „Проф. д-р Ив. Митев”- Враца -

10.02.2017 г. 

- ЦСМП - Враца - 14.02.2017 г. 

- Център за подкрепа за личностно развитие - гр. Козлодуй - 14.02.2017 г. 

 

Габрово 

Дейности на РЗИ-Габрово и партньори: 

 Кампания, съвместно с БМЧК-Габрово, в МОЛ Габрово и ТЕРА МОЛ, по време на 

която ще се раздават информационни материали и късметчета. 

 Материали ще бъдат предоставени и раздадени в общините Севлиево, Трявна и 

Дряново. 

 В ПТГ “Д-р Никола Василиади” - Габрово специалисти от РЗИ-Габрово ще изнесат 

презентация с последваща беседа пред ученици от 9-тите класове. Посланието на 

кампанията ще бъде: ”ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Предава се от 

невежество”. 

 Повсеместно в учебните заведения в област Габрово медицинските специалисти, 

съвместно с учители и ученици, са планирали разнообразни дейности за 

отбелязване на кампанията 14  февруари 2017 г. 

 

Добрич 

РЗИ-Добрич ще проведе 4 регионални кампании в партньорство с община  Добрич, 

община Каварна, община Балчик, община Тервел и Общински младежки център „Захари 

Стоянов” – Добрич. Планирани са следните дейности: 

 През целия месец февруари, организиране и провеждане на лекции, обучения и 

викторини  на теми: “Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ”, “Превенция на рисково 

сексуално поведение”  в учебните заведения на област Добрич, съвместно с 

МКБППМН;  
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 За периода 09-15.02.2017 г. в Добрич, Каварна, Балчик и Тервел ще се проведат 

общоградски кампании, включващи конкурси за най-оригинално любовно 

послание и  награди за най-добре представилите се; 

 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 СПИН; 

 Изготвяне на информационен бюлетин по повод 14 февруари – Ден на влюбените и 

разпространението му до всички регионални медии. 

 От 06.02. до 14.02.2017 г. включително - дни на отворени врати на КАБКИС при 

РЗИ-Добрич. Желаещите да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в 

Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН 

(КАБКИС), който работи към РЗИ-Добрич всеки ден от понеделник до петък от 

8:30 до 17:00 часа.   

 

Кърджали 

Инициативи на РЗИ-Кърджали в периода 13-17 февруари 2017г. под мотото “Любов, 

поезия, романтика” (в партньорство със СУ„П.Р.Славейков”  и ПГ по строителство – 

Кърджали): 

 Седмица на отворените врати (13-17.02.2017 г. от 9:00 до 15:00 часа) в РЗИ-

Кърджали за анонимно и безплатно изследване за ХИВ, сифилис и хепатит С.   

 Представяне на любовна лирика на любими автори от ученици от 10 клас на 

СОУ”П.Р.Славейков”, членове на клуб:«Здрави и щастливи» (13.02.2017 г., 12:00 

часа, СУ «П.Р.Славейков».  

 Беседа с ученици от 12 клас на ПГ по строителство за рисковете от безразборните 

сексуални контакти и показване на филма: ”Кастинг” (15.02. в 12:30 часа). 

 Разпространение на информационни материали и презервативи сред млади 

хора (13-17.02.2017 г.). 
 

Кюстендил 

РЗИ-Кюстендил и партньори организират следните прояви за насърчаване на 

безрисковото сексуално поведение: 

 10:00-15:00 часа - Ден на отворени врати за безплатно и анонимно изследване за 

ХИВ и консултиране за СПИН  в РЗИ - приемен сектор, 1-ви етаж; 

 14:30ч. – Езикова гимназия ”Д-р П. Берон”- Кюстендил  - Празник на Любовта - 

раздаване на презервативи с любовни послания и информационни материали; 

 Гимназия „Хр. Ботев“ - Дупница, благотворителен базар и предоставяне на 

информационни материали с любовни послания. 

 ПГТ „Н.Й.Вапцаров“ - изготвяне на табло и кутия с „Валентинки“; беседи с 

деветите класове на тема „Сексуално и репродуктивно здраве“. 

 

Ловеч 

Акцент на инициативите на РЗИ-Ловеч и партньори е здравно-сексуално образование на 

млади хора и доброволци от НПО в Ловеч под формата на обучителна кампания – 

презентации и дискусии. Планирани са: 

 Образователна кампания (13-20.02.2017 г.) – провеждане на обучителни 

дейности (презентации с дискусии) сред ученици на възраст 14-15 г. от учебните 

заведения в града (СУ „Св. Климент Охридски”, СУ „Тодор Кирков”, СУ „Панайот 

Пипков”, ОУ „Христо Никифоров”, ОУ „Проф. Димитър Димов”, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”). 
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 Презентации с дискусии (в периода 20-24.02.2017 г.) с доброволци от НПО – 

БМЧК и Сдружение “Екомисия 21 век” гр.Ловеч. 

   

Монтана 

РЗИ-Монтана планира следните дейности: 

 Пункт за анонимно и безплатно изследване за ХИВ, разпространение на здравно-

информационни материали и презервативи в ФСПГ «Васил Левски» - Монтана на 

13.02.2017 г. от 13:00 до 14:00 часа. 

 На 14.02.2017г. от 11:00 до 13:00 ч. в централната част на Монтана (съвместно с 

доброволци от БМЧК и Общинския съвет по наркотичните вещества) ще се 

разпространяват презервативи и здравно-информационни материали по темата. 

 Здравно образование за ученици на тема „ХИВ/СПИН - познатото и непознатото” в 

периода 13-24.02.2017 г. (след заявка от училищата). 

 Здравно образование за роми – на тема «ХИВ/СПИН познатото и непознатото» (Кв. 

Кошарник, Монтана, 14.02.2017 г. от 16:00 до 17:00 часа). 

 

Пазарджик 

РЗИ-Пазарджик планира следните дейности: 

 Седмицата от 06.02.2017 г. до 14.02.2017 г. ще се обяви за Седмица за безплатно 

изследване за ХИВ/СПИН с бързи тестове. 

 Раздаване на здравно-информационни материали, плакати и презервативи  на 

медицински специалисти от училищата от област Пазарджик и на представители на 

неправителствени организации – през целия период на кампанията. 

 Прожекции на филми: «Ти гониш», «Екстази», «Какво знаем/не знаем за 

пубертета» и др. 

 Планира се поредица от обучения с ученици от 8 до 12 класове. 

 14 февруари ще бъде отбелязан със съвместна информационна кампания между 

РЗИ-Пазарджик, МБЧК и Младежки дом - Пазарджик. На центъра на Пазарджик 

младежи ще раздават валентинки, здравно-промотивни материали и презервативи. 

Планира се обучение по метода „Ученици обучават връстници“. Обучители от 

БМЧК-Пазарджик ще изнесат презентация на седмокласници от ОУ „Проф. Ив. 

Батаклиев“ в Пазарджик.  

 

Перник  

РЗИ-Перник, в партньорство с фондация „П.У.Л.С.“, НЧ „Искра“ и училища от региона, 

планират: 

 Провеждане на дискусии сред ученици. Разпространяване на информационни 

материали и презервативи сред младите хора чрез доброволци и медицинските 

специалисти в училищата. 

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

Перник с възможност за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ 

на гражданите – 14.02.2017 г. 

 Провеждане на безплатни и анонимни консултации и изследвания на терен на 

14.02.2017 г. и 15.02.2017 г. в ПГЕМП „Христо Ботев“ - Перник и Природо-

математическа гимназия - Перник. 

 Провеждане на различни инициативи за отбелязване на 14.02.2017 г. в часовия 

интервал 14:00-17:00 часа на пл. „Кракра“ от представители на фондация 

„П.У.Л.С.“, Общински младежки съвет и БМЧК. 

 

Пловдив 
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Планирани дейности от РЗИ-Пловдив: 

 Провеждане на обучителни дейности с ученици от учебни заведения в Пловдив и 

областта по темите: ”СПИН и Сексуално предавани инфекции” и “Рисково 

сексуално поведение – предразполагащи фактори и последици” (13.02-17.02.2017 

г.). 

 Оказване на методическа помощ на педагогически съветници и медицински 

специалисти от учебни заведения и осигуряване на здравно-образователни 

материали за организираните от тях АНТИСПИН кампании. 

 Провеждане на информационни кампании сред студенти и граждани с цел 

повишаване на познанията свързани с предпазване от ХИВ инфекцията. 

 На 14.02.2017 г. от 9.00 до 16.30 ч. ще бъдат проведени дни на отворените врати в 

КАБКИС - сградата на РЗИ, Пловдив, с възможност за анонимно и безплатно 

консултиране и изследване на гражданите за СПИН. 

 

Екипът на фондация „Авис Вита“ ще организира своя кампания, насочена към 

предлагащите сексуални услуги жени и мъже, както и към хомо/бисексуални мъже, за 

намаляване на риска от предаване на ХИВ и сексуално предавани инфекции 

(индивидуални и групови консултации, изследване за ХИВ с бърз тест, раздаване на 

презервативи и лубриканти и здравно-образователни материали). 

 

Разград 

Планираните от РЗИ-Разград дейности ще се проведат от 13 до 24 февруари, както 

следва:  

 Интерактивни обучения на тема любов, здраве и секс с ученици над 16 годишна 

възраст от Професионалната гимназия в Кубрат, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 

с. Самуил и ПГВМЗ „Ал. Стамболийски“ – Лозница. 

 Обучителна кампания чрез презентация за начините на разпространение и 

предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН под мотото „Ние сме ЗА превенцията на 

ХИВ“. Тя ще се осъществи в партньорство с Превантивно-информационен център 

по наркотични вещества в Разград. 

 Възможност за доброволно и анонимно изследване за ХИВ и трансмисивни 

инфекции на учениците над 16 годишна възраст, от мобилен екип на здравната 

инспекция, във ВУИ „Н.Й.Вапцаров“ – Завет. 

 По време на кампанията ще се разпространяват здравно-образователни материали и 

презервативи сред целевите групи, в партньорството на БМЧК и с Превантивно-

информационния център по наркотични вещества. 

 Кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други трансмисивни 

инфекции за граждани. Изследванията ще се правят в сградата на РЗИ-Разград, 

всеки делничен ден от 8,30 до 15,30 часа. 

Русе 

РЗИ-Русе, в партньорство с Община Русе, ПМГ ,,Баба Тонка”, учебни заведения, медии и 

други, организират кампания, която цели да се обучат младите хора и уязвимите групи как 

да ползват начините на превенция (употреба на презервативи, лубриканти, изследвания, 

превенция на предаване инфекцията от майка на дете и др.), да формират правилно 

отношение към проблема ХИВ/СПИН, както и да им се помогне за изработване на модел 

на нерисково поведение.  
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 В периода на кампанията ще бъдат проведени образователни лекции със събеседване 

и представяне на здравно-информационни материали на тема ,,СПИН и СПИ” сред 

ученици в русенски училища. 

 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред широката 

общественост и млади хора в учебни заведения. В много училища в Русе празникът 

ще бъде отбелязан с музикална програма, кутия с любовни послания  и предоставяне 

на информационни материали и презервативи.   

 На 14.02.2017 г. от 10 до 11 ч. в ПМГ „Баба Тонка” - Русе ще бъде отбелязан „Свети 

Валентин – Ден на влюбените” с различни инициативи – викторина на тема ,,Какво 

знаете за СПИН и СПИ”, изработване на „Валентинки” с любовни послания и 

разпространение на информационни материали и презервативи.  От 11 до 13 ч. в 

ПМГ „Баба Тонка” ще бъде акцентът на Кампанията с изнесена акция на КАБКИС 

с минутен тест за носителство на ХИВ и предоставяне на информационни материали 

и презервативи, съвместно с партньори от Община Русе и ПМГ „Баба Тонка”. 

Консултант д-р Лазаров – лекар дермато-венеролог.  

 От 12:30 до 13:30 ч. в СУ „Христо Ботев” ще бъде отбелязан Денят на влюбените с 

музикална програма, спортни игри, в 6-тите класове ще бъде проведена викторина на 

тема ,,СПИН и СПИ”; табло „Ден на влюбените”, където е засегната здравна 

тематика. Ще бъдат разпространени здравно-образователни материали и 

презервативи.  

 

Силистра 

РЗИ-Силистра - дейности и кампании: 

 „Дни на отворени врати“ за безплатно консултиране и тестване за ХИВ на желаещи 

лица в лабораторията на РЗИ-Силистра през периода 08-24 февруари 2017 г.  

 На 14.02.2017 г. от 11:00 до 13:30 часа в ПЗГ „Добруджа“-Силистра ще се проведе 

информационната кампания „Любов във времето на СПИН“: видеопрожекция на 

образователен филм и тематични видеоклипове на МЗ; представяне на 

мултимедийната презентация „За да не си ХИВ-инфектиран, бъди информиран!“; 

„Поща на влюбените“ – с текстови/картинни послания на тема „Любов – 

привилегията на умните“, предварително изготвени от средношколците в 

гимназията. 

 На 17.02.2017 г. от 12:00 до 13:30 часа в ОУ „Отец Паисий“-с. Стефан Караджа, 

община Главиница, ще се проведе информационната кампания „Любовта – 

привилегия за умни хора“: лекция, онагледена с презентация „Да се предпазим, а не 

да се лекуваме!“; видеопрожекция на образователен филм и тематични 

видеоклипове на МЗ; дискусия на тема „Любов, сигурност, доверие...“ с участието 

на учениците. 

 На 22.02.2017 г. от 14:00 до 15:30 часа в Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи без умствена изостаналост - гр. Главиница ще се проведе 

информационната кампания „Подрастващите и рисково поведение“: 

видеопрожекция на образователен филм и тематични видеоклипове на МЗ; 

представяне на мултимедийната презентация „Да се предпазим, а не да се 

лекуваме!“; „Любовна кутия“ – с текстови/картинни послания по повод на 

романтичния празник Свети Валентин, предварително изготвени от учениците; 

здравно-образователна игра „Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН“. 

 Раздаване на здравно-промотивни материали по темите и презервативи в хода на 

трите кампании. 

 Изготвяне на тематично табло във фоайето на РЗИ-Силистра и организиране на 

мероприятия от медицинските специалисти в училищата на територията на област 

Силистра. 
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Сливен 

РЗИ-Сливен планира: 

 Разпространение на информационни материали и презервативи в различни 

възрастови групи (със съдействието на общо практикуващи лекари и медицински 

специалисти). 

 Седмица на отворените врати във вирусологична лабораторията на РЗИ-Сливен с 

извършване на анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, 

на граждани в периода 13-17 февруари 2017 г. от 08,30 до12,30ч. и от 13,00 до 15,00 

часа. 

 На 14 февруари 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 Small-Сливен. Екип от ученици доброволци към БЧК-

Сливен ще предоставя презервативи и здравно-образователни материали на 

граждани. 

 

Сдружение „Жажда за живот” - Сливен подготвя атрактивна АНТИСПИН кампания 

под мотото „Безопасна любов”, а повод за нея е Деня на влюбените – 14 февруари. 

Предизвикателство е отправено към средните училища в града. Всяко от тях ще има 

възможността да се представи със своя програма по темата. Креативността на младежите 

ще се изяви пред жури и публика на 14 февруари  т.г. от 18:30 часа в залата на Военен 

клуб – Сливен. За най-добрите са предвидени  награди. 

 

Смолян 

РЗИ-Смолян ще отбележи 14 февруари – «Свети Валентин – Ден на влюбените» чрез 

ученически конкурс за най-оригинално любовно послание по темата: „Написано до теб с 

любов...” под формата на есе или стихотворение. В него могат да участват  ученици от 5 

до 8 клас и от 9 до 12 клас, които се вълнуват от темата за любовта. Авторите на най-

добрите творби в двете възрастови групи ще получат награди от РЗИ – Смолян по време 

на  церемония на 14.02.2017 г. По повод 14 февруари сред учениците ще бъдат 

разпространени валентинки с любовно послание и презерватив. 

София 

Планираните дейности и събития по повод 14 февруари, адресирани към младите хора и 

широката общественост от страна на Столична РЗИ, са: 

 Изготвяне на методичен материал, свързан с информация за заразените с ХИВ, 

предназначен за медицинските специалисти от училищата, който ще бъде 

публикуван на електронната страницата на СРЗИ; 

 Организиране и провеждане на кулинарен конкурс „ЛЮБОВ - СЛАДКА“ в 

сътрудничество със Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии; 

 Организиране и провеждане на конкурс за най-оригинално изработена 

„Валентинка“ сред ученици от 85 СУ „Отец Паисий“ -  кв. „Връждебна“; 

 Конкурсите ще бъдат закрити на тържество в галерия „Средец” на 14.02.2017 г. 

Ще бъде аранжирана изложба с най-красивите творби и ще се прочетат най-

хубавите послания; 

 Организиране и провеждане на масова проява „Поща на Влюбените” в 74 СУ 

„Гоце Делчев”. Предоставяне на информационни материали сред учениците и 

презервативи; 

 Организиране и провеждане на дискусии на тема „ХИВ/СПИН”, а също така 

разпространение на информационни материали и презервативи в 15 столични 

училища; 
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 Организиране и провеждане на разговор-дискусия, сред ученици от горните 

класове с 14 СУ на тема „Достатъчно ли сме толерантни към хората живеещи с 

ХИВ/СПИН“; 

 Организиране и провеждане на лекции и срещи-разговори за популяризиране на 

безрисково сексуално поведение, употреба на презервативи и толерантно 

отношение към живеещи с ХИВ/СПИН, с ученици от 7 класове; 

 14-ти февруари – „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ в информационно-

консултативния здравен център на СРЗИ. Предоставяне на възможност на всички 

желаещи за консултация, демонстрация на правилното поставяне на презервативи и 

предоставяне на здравно-информационни материали и презервативи; 

 Популяризиране дейността на КАБКИС  – Столична РЗИ под надслов „Бъди в 

час! Направи си анонимен и безплатен тест за ХИВ!”; 

 Провеждане на консултации и изследване за ХИВ в КАБКИС, всеки работен ден от 

9.00 часа до 13.30 часа; 

 Разпространение на информационни материали сред ученици от столичните 

учебни заведения. 

 

На 14 февруари 2017 г. - Денят на влюбените, доброволците от клуб С.У.П.Е.Р (част от 

мрежата Y-PEER за България) и коалиция АНТИСПИН организират АНТИСПИН 

кампания, на която ще раздават презервативи и информационни материали на 

посетителите в МОЛ PARADISE в часовия диапазон от 14:00 до 21:00 часа. Те ще 

информират младите хора за начините на инфектиране с ХИВ и ще ги насочват към 

анонимно и безплатно тестване за ХИВ. Партньор в събитието ще бъде фондация 

„Инициатива за здраве“ – София, чиито екип ще предостави на желаещите изследване и 

консултиране за ХИВ с бърз тест в мобилен медицински кабинет (ММК) в периода между 

14:00 и 17:00 часа. 

 

На 14 февруари т.г. екипът на Центъра за сексуално здраве на сдружение „Здраве без 

граници“ в София (ул. „Цар Самуил“ № 111) ще работи с удължено работно време (от 

13:00 до 19:00 часа и ще предлага на своите посетители анонимно и безплатно 

консултиране и изследване за ХИВ, здравно-образователни материали и презервативи. 

 

Екипът на фондация „Здраве и социално развитие“ ще организира кампания сред 

предлагащите сексуални услуги мъже и жени за превенция на ХИВ и други сексуално 

предавани инфекции (консултации, здравни брошури, изследване за ХИВ, презервативи и 

лубриканти). 

 

В Центъра за кожно-венерически заболявания (София, ул. „Г. Измирлиев“ № 8) ще се 

проведе кампания за безплатни изследвания за сифилис и ХИВ. Желаещите да се 

изследват могат да направят това всеки работен ден от 10-ти до 20-ти февруари т.г. в 

манипулационната на Центъра между 8:00 и 18:00 часа. 

 

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ предостави на БМЧК-София плакати, 

картички за популяризация на КАБКИС и презервативи за дейности сред младите хора. 

 

Софийска област 

РЗИ-Софийска област в партньорство с регионалните печатни медии в областта 

организира здравно-информационна кампания и здравно-образователни мероприятия:  

 В периода 06-17 февруари 2017 г. предстои младежка кампания в Ботевград. 

Здравно-образователните инициативи, в партньорство с ученици и преподаватели  

от ТПГ „Стамен Панчев“ и  ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, включват: 
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o От 6 до 13 февруари във всички класове - провеждане на здравни беседи от 

медицинските специалисти от училищните здравни кабинети относно 

естеството на болестта СПИН, пътищата на заразяване и начините за 

предпазване; информиране за  дейността на кабинетите за анонимно и 

безплатно изследване за ХИВ;  

o На 14 февруари в двете училища ще бъдат осъществени следните 

инициативи: изготвяне на здравно-информационни табла от учащите, с 

подбрани от тях материали по темата – текстове, снимки, рисунки; 

провеждане на конкурси за изработване на картички-валентинки със 

здравни послания, свързани със СПИН; в двора на двете училища със 

символите на празника ще бъде украсено по едно „Дърво на любовта“; 

прожекция на филма „Карай отговорно“; поставяне на сърца на всяка врата 

на класна стая и кабинет в училищата; провеждане на  викторини - между 

учениците от всички класове ще се проверяват знанията за методите на 

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

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

табла. За награди ще се раздават  презервативи, сладки във формата на 

сърца и брошура на МЗ; провеждане на заключителен конкурс за Валентин 

и Валентина, включващ състезателни игри с въпроси за СПИН; 

o След обяд в Деня на влюбените активисти от учебните заведения, участници 

в кампанията, ще разпространят сред жителите и гостите на града тематично 

свързани здравно-образователни материали, здравни послания и 

презервативи, предоставени от РЗИ - Софийска област, на централни  

многолюдни места;  

o  От 15 до 17 февруари ученици от горните класове ще представят наученото 

през седмицата с различни по форма средства – рисунки, презентации, есета 

и други. Ще бъде осигурена награда за двама участници от двете училища, 

които могат да разкажат най-подробно легендата за Св. Валентин. 

 Младежки инициативи и масови прояви по повод Деня на влюбените, 

тематично свързани с Националната анти-СПИН кампания, ще бъдат реализирани 

и в останалите учебни заведения на Софийска област с материали, подготвени и 

предоставени от РЗИ – Софийска област. 

 В учебните заведения в градовете Костинброд, Ихтиман, Самоков, Сливница, 

Етрополе, Пирдоп ще се предоставят презервативи и здравно-информационни 

материали – дипляни, брошури и флайери, за провеждане на кампанията.  

 

Търговище 

Инициативите в Търговище:  

 На 14 февруари от 14:00 до 17:00 часа  на площада пред Регионална Библиотека 

“Петър Стъпов” - гр.Търговище - “ПРАЗНИК  НА  ЛЮБОВТА”, организиран в  

партньорство от РЗИ, Общинският съвет по наркотични вещества, Центърът за 

работа с доброволци към Клуба на НСО и БМЧК - Търговище. Предвидени са 

редица игри и забавления за гражданите като: Караоке, Бързи срещи, Снимки с 

любимите, Валентински изненади, разпространение на презервативи и 

информационни материали и други. 

 Провеждане на  кампании  с разпространение на презервативи и валентинки в 

училища от Областта и обучения на ученици по теми, свързани с рисковото 

сексуално поведение и СПИН. 
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 Кампания за безплатни и анонимни изследвания  за ХИВ от мобилен екип в 

училища в Област Търговище и безплатни и анонимни изследвания  за ХИВ в 

лабораторията на РЗИ-Търговище. 

 

Хасково 

РЗИ-Хасково организира следните инициативи: 

 Обявяване на конкурс за написване на есе, стихотворение и фотография  под 

надслов „Чудото любов!” (06.01.2017 г.). Организиране  на  14.02.2017 г. на 

общоградски празник, съвместно  с Младежки център, с участието на ученици от  

учебните заведения на Хасково. Награждаване на  най-добрите автори  на 

представените творби. Раздаване на   презервативи и печатни материали  на 

участниците в общоградския празник.  

 Организиране  на   здравни беседи на тема: „ Ние сме за превенцията на ХИВ“, 

съчетани с подходящи видеоматериали и демонстрации на правилно поставяне на 

презерватив, с учениците от среден и горен курс на училищата в област Хасково 

(16.01. - 14.02.2017г.). Предоставяне на  учениците от учебните заведения на 

печатни здравно-образователни материали, презервативи и информация за 

КАБКИС.  

 На 14.02.2017 г. от 09:30ч. -  КАБКИС при РЗ-Хасково организира безплатно 

консултиране и изследване за СПИН в  ГПЧЕ „проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково. 

 На 15.02.2017 г. от 9.30ч. - КАБКИС при РЗИ-Хасково организира безплатно 

консултиране и изследване за СПИН във ФСГ „Ат. Буров“ – Хасково. 

 

Шумен 

Планирани от РЗИ-Шумен инициативи: 

 Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ в периода от 

06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. 

 Организиране и провеждане на тренинги на тема: „Любов, сигурност, 

доверие...“ с ученици от СУ „Панайот Волов”, II Основно училище „Д-р П. Берон” (VIII 

клас) и СУ „Йоан Екзарх Български” (IX клас), съвместно с Общински здравен център 

(ОЗЦ) - Шумен и БМЧК-Шумен. 

 Хепънинг пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ - Шумен, съвместно 

с ОЗЦ - Шумен и БМЧК – Шумен. 

 Разпространение на информационно-образователни материали в учебните 

заведения и в централната част на Шумен, съвместно с БМЧК. 

 Анкетно проучване за ученици във възрастова група 12 г.-13 г. (VI клас) от 

десет средни училища в Шумен на тема: „Употреба на алкохол”, съвместно с ОЗЦ - 

Шумен и БМЧК – Шумен.  

 Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ от 

представители на РЗИ-Шумен (по заявка от медицински специалисти на училищата).  

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

проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ от представители на РЗИ-Шумен в Семейно-

консултативен център гр. Нови пазар. 

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

заявка. 

 Аранжиране на 3 витрини (пред РЗИ, в Диагностично-консултативен център 

(ДКЦ) I и в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”); 

 

Ямбол 

Инициативи и дейности на  РЗИ-Ямбол, съвместно с партньорски организации: 
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 14.02.2017 г. Информационна АНТИСПИН кампания под надслов «ХИВ не се 

предава от прегръдка и целувка. Предава се от невежество.» в центъра на града, 

организирана съвместно от доброволци от БМЧК, които ще раздават презервативи и 

валентинки на млади хора. 

 07-13.02.2017 г. в Ямбол ще се проведат училищни кампании, включващи раздаване на 

информационни материали и презервативи - МГ «Ат. Радев», гимназия «В. Левски», 

ГПЧЕ «В. Карагьозов», ОУ «П.Р.Славейков», ПГ по ХТТ. Оформяне на пунктове  за 

информационни материали и поставяне на кутии за любовни послания на входа на 

училищата. Изработване на плакати «Флиртувай безопасно». Партньори: доброволци 

от БМЧК и мед. специалисти в посочените училища. 

 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 «Ат. Радев», гимназия «В. 

Левски», ГПЧЕ «В. Карагьозов», ПГ по ХТТ. Партньори: доброволци от БМЧК и мед. 

специалисти. 

 Предоставяне на презервативи в кафенета в  Ямбол - инициатива «Кафе с презерватив» 

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

лабораторията на РЗИ-Ямбол - приемно време - всеки раб. ден от 10:00-15:00 ч. 

 


