
                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1     

РАБОТЕН ПЛАН НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ (СПИ) 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008-2015 г. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Компонент 1.1. "Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) сред 

групите в най-висок риск"

А. Лица, инжекционно употребяващи наркотици вещества (ИУН)

Стратегическа интервенция 1: Превенция на ХИВ: Промяна на рисковото поведение чрез работа на 

терен в общността
Дейност 1. Предоставяне на пакет услуги за ефективна превенция на ХИВ и СПИН чрез работа на терен 

сред лицата,  инжекционно употребяващи наркотици вещества (ИУН) 

НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой достигнати ИУН; % достигнати ИУН от целевата 

група; Брой контакти с ИУН

Дейност 2: Закупуване, разпространение и обмен на игли и спринцовки и стерилни комплекти за 

инжектиране
НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой игли и спинцовки предоставени на достигнат ИУН 

за 1 година

Дейност 3: Закупуване и разпространение на безплатни презервативи сред ИУН за намаляване на 

рисковото сексуално поведение
НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой разпространени презервативи на достигнат ИУН

Дейност 4: Предоставяне на информация, образование и консултиране  (ИОК) сред ИУН за намаляване 

на рисковото поведение за разпространение на ХИВ и СПИ
НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой предоставени услуги по ИОК на ИУН

Дейност 5:  Дейности по превенция на ХИВ и СПИ сред ИУН , осъществявана от самите ИУН сред 

тяхната общност
НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой наети ключови сътрудници от общността и  Брой 

достигнати ИУН с услуги през КС

Дейност 6:  Обучение на сътрудници за работа на терен  по превенция на ХИВ и СПИ сред ИУН НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой проведени обучения и брой обучени 

професионалисти

Стратегическа интервенция 2: Субституираща и поддържаща терапия с опиеви агонисти (СПТ)

Дейност 1.  Субституираща и поддържаща терапия с опиеви агонисти за лица със зависимост към 

опиоиди съгласно показателите на МКБ – 10, които принадлежат към групи ИУН в особен риск 

МЗ, лечебни заведения, 

общини
2009-2015 Брой ИУН и % от популацията на ИУН на СПТ през 

календарната година

Дейност 2: Предоставяне на обща СПТ от държавни и общински лечебни заведения, извън 

Националната програма за ХИВ, СПИН и сексуално предавани инфекции 

МЗ, лечебни заведения, 

общини
2008-2015 Брой ИУН  и  % от популацията на ИУН за СПИ през 

календарната година

Стратегическа интервенция 3: Диагностика и лечение на СПИ сред ИУН

Дейност 1.  Диагностика на предаваните по сексуален и по кръвен път инфекции сред ИУН НПО, МЗ, РИОКОЗ, общини 2009-2015 Брой изследвани лица 

Дейност 2: Лечение на СПИ сред ИУН НПО,МЗ, РИОКОЗ, общини, 

КВД
2008-2015 Брой ИУН,  лекувани за СПИ

Стратегическа интервенция 4 Грижи и подкрепа: «водене на случай» (групи в най-висок риск)

Дейност 1. «Водене на случай» - подпомагане на индивидуално ниво на ИУН в най-голям риск и ХИВ-

положителните ИУН
НПО, МЗ, МТСП, РИОКОЗ, 

общини
2008-2015 Брой ИУН получили услугата "водене на случай"

Стратегическа интервенция 5: Превенция на ХИВ: Изследване и консултиране за ХИВ сред ИУН

Дейност 1.  Предоставяне на нископрагови услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ 

(ДКИ)

НПО,МЗ, РИОКОЗ, НПЛ по 

СПИН, общини
2008-2015 % ИУН,  изследвани  през календарна година

Дейност 2: Консултиране и изследване за ХИВ, инициирано от лечебното заведение в програмите за 

лечение на зависимости и/или други лечебни структури
НПО,МЗ, РИОКОЗ, НПЛ по 

СПИН, общини
2008-2015 % ИУН консултирани и изследвани  през календарната 

година

Стратегическа интервенция 6: Покрепяща среда: Намаляване на стигмата и дискриминацията

Дейност 1: Законодателни промени за намаляване на бариерите пред ефективните дейности по 

превенция на ХИВ и СПИН
МЗ, СУП 2009-2011 Законодателните промени - разработени и приети

КОМПОНЕНТ 1. ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 2: Защита срещу стигмата и намаляване на дискриминацията МЗ, СУП, НПО 2009-2015 Проведени масмедийни кампании

Б. МЪЖЕ, КОИТО ПРАВЯТ СЕКС С МЪЖЕ (МСМ) ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Укрепване на здравната система (УЗС): Информационна система и 

оперативни проучвания

Дейност 1: Провеждане на оперативно проучване за създаване на доказателствена основа, върху която 

да бъдат разработени и предоставени услуги за МСМ
МЗ, НПО 2009-2011 Проведени оперативни проучвания

Стратегическа интервенция 2: Укрепване на здравната система (УЗС): Предоставяне на услуги

Дейност 1. Разработване на национално ръководство, оперативни процедури и инструменти за 

предоставяне на ефективни и качествени услуги, пригодени към нуждите на МСМ
МЗ, НКК 2009-2011 Разработени и издадени документи

Стратегическа интервенция 3: Подкрепяща среда: укрепване на гражданското общество и 

институционалния капацитет
Дейност 1: Създаване на нови и избиране на съществуващи НПО за предоставяне на специфични 

услуги по превенция на ХИВ сред МСМ
МЗ, НКК, НПО 2009-2010 Брой активно работещи НПО

Дейност 2: Обучение на служителите в общественото здравеопазване, персонала на НПО и обучителите 

от групата на МСМ по предоставяне на специфични услуги по превенция на ХИВ сред МСМ
МЗ, общини, НПО 2009-2012 Брой обучени специалисти

Стратегическа интервенция 4: Укрепване на здравната система (УЗС): Инфраструктура

Дейност 1: Предоставяне на услуги чрез нископрагови центрове за МСМ НПО, общини, РИОКОЗ 2009-2015 Брой достигнати МСМ с услуги 

Стратегическа интервенция 5: Превенция: Комуникация за промяна в поведението – достигане до 

общността

Дейност 1: Достигане до МСМ с послания за превенция на ХИВ чрез електронни страници и други 

целеви медии
НПО, МЗ, медии 2009-2015 Брой издадени и разпространени материали

Дейност 2: Консултиране на терен и мотивиране на целевата група да използва услуги по превенция НПО, МЗ 2009-2015 Брой достигнати МСМ с услуги 

Дейност 3: Промоция и разпространение на презервативи и лубриканти НПО, МЗ 2009-2015 Брой раздадени презервативи

Стратегическа интервенция 6: Превенция: Изследване и консултиране за ХИВ

Дейност 1: Предоставяне на нископрагови услуги за консултиране и изследване за ХИВ НПО, МЗ, РИОКОЗ, общини 2009-2015 Брой консултирани и изследвани лица

Стратегическа интервенция 7: Превенция: Диагностика и лечение на СПИ

Дейност 1: Предоставяне на нископрагови услуги за диагностика и лечение на СПИ НПО, КВД, общини, РИОКОЗ 2009-2015 Брой изследвани лица

Стратегическа интервенция 8: Грижи и подкрепа: Индивидуална помощ за хората в най-голям риск

Дейност 1: Предоставяне на индивидуална помощ на хората в най-голям риск НПО, МЗ, РИОКОЗ, общини 2009-2015 Брой лица, получили услугата "водене на случай"

Стратегическа интервенция 9: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата

Дейност 1: Провеждане на семинари за представителите на институциите МЗ, РИОКОЗ, общини, 

ведомства
2009-2011 Брой обучени лица

Дейност 2: Активно привличане на частния сектор с цел набиране на средства НПО, НКК 2009-2015 Брой проведени партньорски инициативи

Дейност 3: Провеждане на кампании МЗ, НПО, общини 2009-2015 Брой проведени кампании

В.  ЛИЦА ОТ РОМСКА ОБЩНОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1. Превенция: Комуникация за промяна в поведението – достигане до 

общността 

Дейност 1: Работа на терен - консултиране за ХИВ, мотивация и насочване към други услуги по 

превенция на ХИВ
НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой достигнати лица; Брой насочени лица
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СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 2: Раздаване на безплатни презервативи и лубриканти на хора от ромската общност НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой раздадени консумативи

Дейност 3: Обучение по въпросите на ХИВ, СПИ и безопасно сексуално поведение, базирано върху 

създаване на умения при 12-15 годишните ромски момичета и момчета
НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой обучени млади хора от ромска общност

Дейност 4: Отпечатване и разпространение на информационни материали НПО, МЗ 2008-2015 Брой издадени и брой раздадени материали

Дейност 5: Обучение на обучители от ромската общност по превенция на ХИВ и СПИ сред МСМ, 

базирано върху развитие на жизнени умения
НПО, МЗ 2008-2014 Брой обучени лица

Дейност 6: Подкрепяща среда – пунктове за предоставяне на услуги НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой и %  достигнати лица

Дейност 7: Обмяна на опит и повишаване на квалификацията НПО, МЗ 2008-2015 Брой проведени срещи за обмяна на опит

Стратегическа интервенция 2. Грижи и подкрепа: Индивидуална помощ за хората в най-голям риск

Дейност 1: Индивидуална помощ за хората в най-голям риск НПО, МЗ, МТСП, РИОКОЗ, 

общини
2009-2015 Брой лица, получили услуга "водене на случай"

Дейност 2: Мобилизиране на подкрепата на семействата на ИУН НПО, МЗ,общини 2009-2015 Брой предоставени консултации

Стратегическа интервенция 3. Превенция: Изследване и консултиране за ХИВ

Дейност 1: Предоставяне на услуги по изследване и консултиране за ХИВ НПО,МЗ, лечебни заведения, 

общини
2008-2015 Брой консултирани и изследвани лица

Стратегическа интервенция 4. Превенция: Диагностика и лечение на СПИ 

Дейност 1: Изследване за СПИ и медицински преглед НПО, МЗ, РИОКОЗ, общини 2008-2015 Брой консултирани и изследвани лица

Дейност 2: Нископрагови услуги за лечение на СПИ НПО, МЗ, РИОКОЗ, общини, 

КВД
2008-2015 Брой лица, лекувани за СПИ 

Г. ПРОСТИТУИРАЩИ ЛИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Превенция на ХИВ: Промяна на рисковото поведение чрез работа на 

терен в общността  

Дейност 1  Предоставяне на пакет услуги за ефективна превенция на ХИВ и СПИН чрез работа на терен 

сред проституиращите мъже и жени
НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой достигнати лица; Брой насочени лица

Дейност 2: Закупуване и разпространение на презервативи и лубриканти НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой разпространени презервативи, лубриканти и 

материали за безопасен секс

Дейност 3: Разпространение на безопасни материали за употреба на наркотици НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой раздадени комплекти за безопасна употреба на 

наркотици

Дейност 4: Обучение на равни /проституиращи обучени да обучават  други проституиращи/ НПО 2008-2015 Брой новообучени лица

Дейност 5: Информационни, образователни и комуникационни материали и кампании НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой раздадени информационни материали; брой 

проведени кампании

Дейност 6: Споделяне на опит и обучение за повишаване на квалификацията НПО, МЗ, общини 2008-2015 Брой обучени лица

Стратегическа интервенция 2: Превенция на ХИВ и СПИ: Изследване и консултиране за ХИВ и СПИ 

сред проституиращите мъже и жени

Дейност 1: Предоставяне на нископрагови услуги по консултиране и изследване за ХИВ НПО, МЗ, РИОКОЗ, общини, 

КВД
2008-2015 Брой лица- консултирани и изследвани за  ХИВ, 

Дейност 2: Предоставяне на нископрагови услуги за диагностика и лечение на СПИ НПО, МЗ, РИОКОЗ, общини, 

КВД
2008-2015 Брой лица изследвани и на лечение за СПИ

Стратегическа интервенция 3: Дейности по водене на случай сред ХИВ – позитивните лица и лицата в 

най-висок риск от заразяване с ХИВ
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СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 1: Индивидуално подпомагане за хората в най-голям риск НПО, МЗ, МТСП, РИОКОЗ, 

общини
2009-2015 Брой лица, получили услугата "водене на случай"

Стратегическа интервенция 4:  Покрепяща среда: Намаляване на стигмата и дискриминацията

Дейност 1: Провеждане на семинари за представителите на различни институции НПО, РИОКОЗ, общини, 

НКК 

2009-2011 Брой участници

Д. ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Превенция на ХИВ: Предоставяне на превантивни услуги в местата за 

лишаване от свобода 

Дейност 1: Издаване на печатни материали за ХИВ и СПИН МЗ, МП, РИОКОЗ, НПО 2008-2015 Брой издадени и разпространени материали

Дейност 2: Предоставяне на здравно образование МЗ, МП, РИОКОЗ, НПО 2009-2015 Брой обучени лица

Дейност 3: Превенция на разпространението на ХИВ при сексуални контакти МЗ, МП, РИОКОЗ, НПО 2008-2015 Брой раздадени презервативи

Дейност 4: Предотвратяване на предаването на ХИВ  посредством инжекционна употреба на наркотици МЗ, МП, РИОКОЗ, НПО 2008-2015 Брой лица на СПТ

Дейност 5: Предотвратяване разпространението на ХИВ чрез татуиране МЗ, МП, РИОКОЗ, НПО 2008-2015 Брой раздадени комплекти 

Стратегическа интервенция 2: Превенция на ХИВ: Изследване и консултиране за ХИВ  сред лицата, 

лишени от свобода

Дейност 1: Предоставяне на услуги по консултиране и изследване за ХИВ НПО, МЗ, РИОКОЗ 2008-2015 Брой лица-консултирани и изследвани за  ХИВ

Е. МИГРАНТИ И МОБИЛНО НАСЕЛЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Укрепване на здравната система (УЗС): Информационна система и 

оперативни проучвания
Дейност 1: Провеждане на анализ на ситуацията по отношение на ХИВ сред мигрантите и мобилното 

население
MВР, МОМ, МВнР, МЗ,  

МТСП, общини
2009; 2012 Изготвен и актуализиран анализ на ситуацията

Дейност 2: Определяне на конкретните цели, задачи и дейности на националната политика за 

превенция на ХИВ сред мигранти и мобилно население
MВР, МОМ, МВнР, МЗ,  

МТСП, общини
2009-2010 Изготвен план за действие

Дейност 3: Надграждане на системите за епидемиологичен и поведенчески надзор сред групите в най-

висок риск
НПО, МЗ, общини, РИОКОЗ 2009-2015 Брой обхванати лица 

Стратегическа интервенция 2: Превенция: Комуникация за промяна в поведението – достигане до 

общността
Дейност 1. Изготвяне и разпространение на актуални информационни материали по отношение на 

превенцията и лечението на СПИН и сексуално предавани инфекции
НПО, ДАБ, МЗ, РИОКОЗ, 

общини
2009-2015 Брой издадени и разпространени материали

Дейност 2. Работа на терен за превенция на ХИВ и СПИ и повишаване на информираността на 

целевата група 

НПО, МЗ, ДАБ, МОМ, 

РИОКОЗ, общини, КВД
2009-2015 Брой достигнати лица

Стратегическа интервенция 3: Превенция: Изследване и консултиране

Дейност 1. Предоставяне на услуги за доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване за 

ХИВ чрез мобилен медицински кабинет, в който работят консултанти от КАБКИС в Специалния дом 

за временно настаняване на чужденци в с. Бусманци

НПО, МЗ, МВР, РИОКОЗ 2009-2015 Брой лица консултирани и изследвани

Стратегическа интервенция 4:  Покрепяща среда: Намаляване на стигмата и дискриминацията
Дейност 1: Преглед и актуализация на съществуващата нормативна уредба по отношение на достъпа до 

услуги за превенция на ХИВ, лечение, грижи и подкрепа за мигранти  

НКК, МЗ 2009-2011 Изготвен анализ и предложения за нормативни промени

Дейност 2: Изграждане и укрепване на партньорства с правителствени институции, неправителствени 

организации, браншови и професионални организации, мигрантски общности и други заинтересовани 

страни  

НКК, МЗ 2009-2015 Брой съвместни инициативи
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Компонент 1.2. - "Интегриран подход за превенция на ХИВ, СПИН и сексуално 

предавани инфекции и промоция на сексуално и репродуктивно здраве сред младите 

хора"

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Подкрепяща среда: развитие на политики, включително 

политика на работното място
Дейност 1: Развитие на общинска политика за превенция на ХИВ сред младите хора в 

училище
 МЗ, общини 2008-2015 1) Брой разарботени стратегически документ 2) Брой 

финансирани общински програми

Дейност 2: Развитие на училищна политика за сексуално и репродуктивно здраве и превенция 

на ХИВ
 МЗ, общини, училища, 

училищни настоятелства
2008-2015 1) Брой училища с разработени стратегически документи 

за училищна политика 

Стратегическа интервенция 2: Подкрепяща среда: Подкрепа чрез законодателни промени

Дейност 1: Подкрепа чрез законодателни промени за сигурен достъп на младите хора в 

училище до здравно образование 

МЗ, МОН, НПО, Училища, 

общини
2009-2011 Иницииране на законодателна промяна

Стратегическа интервенция 3: Превенция:  – Комуникация за промяна на поведението - 

здравно образование в училище

Дейност 1: Интерактивно здравно образование със специален фокус върху сексуално и 

репродуктивно здраве и превенция на ХИВ
 МЗ, общини, училища, 

училищни настоятелства
2008-2015 1) Брой ученици, достигнати със системно интерактивно 

здравно образование 2) Брой обучени учители

Дейност 2: Обучение чрез обучители на връстници в училище  МЗ, общини, училища, 

училищни настоятелства, 

НПО

2008-2015 1) Брой обучени обучители на връстници 2) Брой 

ученици, достигнати от обучителите на връстници

Стратегическа интервенция 4: Превенция:- Комуникация за промяна на поведението - 

достигане до общността
Дейност 1: Ситуационни анализи и картографиране на  рисковите младежки подгрупи и 

условията във всяка община  

НПО, МЗ, общини, 

РИОКОЗ, МВР, ДАЗД
2009-2014 1) Брой доклади от ситуационните анализи 2) Брой 

картографирани терени

Дейност 2: Обучение на обучители на връстници извън училище НПО, МЗ, общини, ДАЗД, 

РИОКОЗ
2008-2015 1) Брой достигнати млади хора извън училище 2) Брой 

раздадени презервативи 3) Брой раздадени 

информационни материали

Дейност 3: Квалификации и обмяна на опит МЗ, МОН, общини, НПО 2008-2015 1) Брой обучени подкрепящи възрастни

Стратегическа интервенция 5: Подкрепяща среда: Подкрепа чрез законодателни промени

Дейност 2: Подкрепа чрез законодателни промени за промяна на приетата възраст за тестване 
на ХИВ без родителско съгласие под 16 години 

МЗ, НПО, общини, 

РИОКОЗ
2009-2011 Иницииране на законодателна промяна

Стратегическа интервенция 6: Грижа и подкрепа: Подкрепа за сираци и уязвими деца 

Дейност 1: Обучение на професионалисти, грижещи се за децата в неравностойно положение МЗ, ДАЗД, общини, 

институции за деца в риск
2009-2014 1) Брой достигнати млади хора от институциите 2) Брой 

обучени социални работници, възпитатели, медицински 

специалисти

Стратегическа интервенция 7: Укрепване на здравната система: Информационна система и 

Оперативни проучвания

 Дейност 1: Проучване на знанията, нагласите и  поведенията сред хора между 15-49 години МЗ, НКК, общини, НПО, 

РИОКОЗ
2010; 2013 Проведено първо и второ проучване

Дейност 2: Поддържане на Интернет  базирана система за мониторинг и оценка на дейностите 
на обучителите на връстници 

МЗ, общини, НПО 2009-2015 Изградени бази данни 
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Стратегическа интервенция 8: Грижи и подкрепа: Въвеждане на подхода "Услуги, подходящи 

за младите хора" в националната здравна и образователна системи, включително и за 

младите хора в най-висок риск.

Дейност 1. Адаптиране на нормативната уредба за улесняване на интегрирането на ЗУПМХ и 

увеличаване на достъпа в т.ч. и на най-рисковите подрастващи до целенасочени намеси.

МЗ, експерти 2009-2010 Създадена правна рамка за  развитие на ЗУПМХ

Дейност 2. Разработване на финансов механизъм за въвеждане на устойчиви ЗУПМХ в 

националната здравна система чрез НЗОК , държавния и общинските бюджети и за 

финансиране  на НПО  като подизпълнител ЗУПМХ ,  с акцент за подрастващи и млади хора в 

най-висок риск

МЗ, НЗОК, БЛС, експерти 2009-2010 Гарантиране на устойчивост на ЗУПМХ и улесняване 

достъпа на подрастващи и млади хора в най-висок риск

Дейност 3. Въвеждане в националната здравно-информационна система на данни за 

заболяемостта и смъртността при младите хора  диференцирани по пол и възрастови групи
МЗ, НЗОК, НЦЗИ, БЛС, 

експерти 

2009-2011 Възможност за оценка на тенденциите в здравното 

състояние на младите хора и за предприемане на 

съответни намеси 

Дейност 4. Изграждане на професионален капацитет за предоставяне на здравни услуги,

подходящи за младите хора, както и за целенасочени работа на терен с подрастващи и млади
хора в най-висок риск.

МЗ, БЛС, МУ, ВУ, БПД, 

Медицински колежи,  

УНИЦЕФ, МОН, НЦООЗ, 

БАПП, ФНООН

2009-2015 Разработени и въведени обучителни модули, обучени 

професионалисти, обучени доброволци и обучители на 

връстници 

Компонент 1.3. "Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред общото 

население"

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Комуникация за промяна в поведението: Масмедии

Дейност 1: Разработване на комуникационна стратегия
НКК, НПО, РИОКОЗ, 

медии, общини
2009-2010

Изготвена и приета комуникационна стратегия

Дейност 2: Медийни кампании
НКК, НПО, РИОКОЗ, 

медии, общини
2008-2015 Брой иниицирани и проведени кампании

Дейност 3: Промоция на употребата на презервативи и разпространение

НКК, НПО, РИОКОЗ, медии, 

общини 2008-2015
Брой раздадени презервативи

Компонент 1.4. "Сигурност на кръвта и кръвните продукти, тъкани и органи"

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Поддържане на висoко качеството на изследването на кръвта 

за кръвнопреносими инфекции съгласно стандартите на Европейския съюз

Дейност 1. Осигуряване на качествена диагностика на кръвта и кръвните продукти за
изследване за кръвно преносими инфекции

МЗ, ЦТХ, лечебни заведения, 

ИАЛ 2008-2015
осигурен надзор над кръвта и кръвните продукти; брой 

изследвания

Дейност 2. Функциониране на система за контрол на качеството на кръвта и кръвните
продукти

МЗ, ЦТХ, ИАЛ
2008-2015

гарантиране на качеството на кръвта съгласно ЕС 

директиви

Дейност 3. Поетапно внедряване на съвременни методи за изследване на кръвта, базирани на
нуклеинови  киселини

МЗ, ЦТХ, ИАЛ
2010-2015

въведени методи

Компонент 1.5. "Постекспозиционна профилактика (ПЕП) и универсални предпазни 

мерки  
СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Въвеждане на специфични изисквания за предпазване на 

персонала при инфекции, причинени от ХИВ, хепатит В и С и други

Дейност 1: Разработване на ежегодни програми за превенция и контрол на инфекциите от 

лечебните заведения

лечебни заведения, МЗ, 

НЦЗПБ 2009-2015
разработени програми 
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Дейност 2: Осигуряване на професионалната квалификация на медицинския персонал и 

технически мерки за свеждане до минимум на рисковите експозиции

лечебни заведения, 

университети, НЦЗПБ 2009-2015
Брой проведени обучения и брой обучени 

професионалисти

Дейност 3: Изграждане на система за професионална супервизия и контрол на качеството на 

мерките за контрол на инфекциите в лечебните заведения

лечебни заведения, МЗ, 

НЦЗПБ 2009-2015
изградена и функционираща

Компонент 1.6. "Превенция на предаването на ХИВ инфекция от майка на дете"

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Превенция: Изследване и консултиране за ХИВ инициирано от 

медицинските специалисти – общопрактикуващи лекари и  специалисти акушер-гинеколози, 

маскимално рано при диагностициране на бременността.

Дейност 1: Осигуряване на максимално ранен етап при диагностициране на бременността 

тестуване за ХИВ на всички бременни, независимо от това дали са здравно осигурени или не

лечебни заведения, НЗОК, 

РИОКОЗ 2009-2015
Брой изследвани лица

Дейност 2: Утвърждаване на законова рамка за спазване на конфиденциалност, 

поверителност и сигурна защита на информацията за здравния статус на бременните в 

медицинските документи

МЗ, НЗОК

2009-2015

иниирани нормативни промени

Дейност 3. Осигуряване на провеждане на обучения за медицинските специалисти 

(общопрактикуващи и акушер-гинеколози)

МЗ, НЗОК, обшини
2009-2015

Брой обучени лица

Стратегическа интервенция 2: Превенция: Изследване и консултиране за ХИВ инициирано от 

специалист акушер-гинеколог при постъпване за раждане за бременни, които не са получили 

консултиране и изследване за ХИВ по време на бременността

Дейност 1:  На всяка бременна, която постъпва за раждане с недокументиран ХИВ статус,  при 

постъпването да се осигури възможността да бъде изследвана с бърз ХИВ тест в лечебното 

заведение

МЗ, НЗОК, обшини

2009-2015

Брой изследвани лица

Дейност 2: Разработване на законова рамка за започването на антиретровирусна 

профилактика, на базата на реактивен резултат от бързия тест за ХИВ

МЗ, НЗОК, обшини

2009-2015

разработена нормативна рамка

Дейност 3: Разработване и утвърждаване на политика за постпартално  тестуване  (тестуване 
на новороденото) с цел максимално ранно започване на неонатална антиретровирусна 

МЗ, НЗОК, обшини 2009-2015 утвърдена и приложена политика 

Компонент 2.1. "Изследване за ХИВ, проведено по желание на лицето "

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Превенция на ХИВ: Консултиране и изследване за ХИВ инициирано от 

клиента

Дейност 1. Поддържане, укрепване и разширяване на мрежата от нископрагови центрове за 

предоставяне на услуги по ДКИ
МЗ, РИОКОЗ, НПО,  общини 2008-2015 1) Брой  лица получили консултиране и изследване за 

ХИВ в нископраговите центрове, от тях  % от групите в 

най-висок риск; 2) Брой изследвани лица за ХИВ, 

сифилис, хепатит В, хепатит С от  групите в най-висок 

риск;  

Дейност 2: Осигуряване на високо качество на предоставяните услуги по консултиране и изследване за 

ХИВ/СПИН (ДКИ) в нископраговите центрове. 

РИОКОЗ, НПО, МЗ 2008-2015 1) Брой проведени обучения - базови и продължаващи за 

екипите от КАБКИС и ММК

Дейност 3:  Закупуване, предоставяне и осигуряване на качествена диагностика на ХИВ, хепатит В, 

хепатит С и сифилис и медицински консумативи за клиентите на нископраговите центрове 

МЗ 2008-2015 1) брой предоставени диагностични тестове  2) Брой 

проведени изследвания;

Стратегическа интервенция 2:   Превенция на ХИВ/СПИН: Превенция: диагностика и лечение на 

сексуално предавани инфекции (СПИ)

КОМПОНЕНТ 2 - ПОЛИТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ 
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Дейност 1:  Укрепване и разширяване на мрежата от нископраговите центрове (кабинети и мобилни 

медицински кабинети), за предоставяне на услуги по консултиране, диагностика и лечение на 

инфекции предавани по сексуален път на лицата от  групите в най-висок риск. 

НПО, МЗ, общини, КВД 2008-2015 1) Брой случаи на лица от групите в най-висок риск, 

получили услуги по диагностика на СПИ в 

нископраговите центрове и ММК;

Дейност 2:  Лечение на СПИ НПО, МЗ, общини, КВД 2008-2015 2) брой лица  на лечение 

Стратегическа интервенция 3:  Превенция на ХИВ, СПИН : Разпространение на презервативи и 

лубриканти.

Дейност 1: Закупуване и разпространение на безплатни презервативи и лубриканти за  клиенти на 

КАБКИС и ММК, включително при предоставяне на услуги за лицата, лишени от свобода 

МЗ, НПО, РИОКОЗ 2008-2015 1) Брой безплатно разпространени презервативи и 

лубриканти сред групите в риск 

Компонент 2.2. "Изследване за ХИВ, проведено по препоръка на лечебните и здравни 

заведения"

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Превенция: Изследване и консултиране за ХИВ в лечебните заведения

Дейност 1: Да се увеличи броят на лечебните заведения, в които се предлага доброволно консултиране и 

изследване за ХИВ на пациенти – хоспитализирани и амбулаторни;

МЗ, лечебни заведения, 

общини, НЗОК
2009-2015 1) Брой лица изследвани за ХИВ с цел мед. скрининг, по 

мед. Показания и с диференциално диагностична цел.

Дейност 2: Да се разработи и утвърди законова рамка, в която да бъдат определени критериите и 

подходите за тестуване в лечебните заведения, да се разработи и приложи система, която да осигури 

МЗ, лечебни заведения, 

общини, НЗОК
2009-2015 1) Готов продукт предложен за обсъждане и одобрение

Дейност 3: Да се разработи стандарт за прилагане на доброволно консултиране и изследване за ХИВ в 

лечебните заведения, с който да се осигури конфиденциалността и доброволното участие на пациентите, 

както и да улесни медицинските специалисти като структурира и определи процедурите по 

консултиране и тестуване;

МЗ, лечебни заведения, 

общини, НЗОК, РИОКОЗ
2009-2015 1) Готов продукт предложен за обсъждане и одобрение

Дейност 4: Да се осигури провеждане на обучения за медицинските специалисти за повишаване на 

тяхната компетентност за навременно диагностициране на пациенти с ХИВ и придобиване на умения за 

консултиране и насочване. 

МЗ, лечебни заведения, 

общини, НЗОК, РИОКОЗ
2009-2015 1) Брой обучени медицински специалисти да предоставят 

консултиране при предлагане на изследване за ХИВ в 

лечебните заведения.

Дейност 5. Разработване система за етично уведомяване на партньорите на установените ХИВ 

инфектирани лица
МЗ, НПО, РИОКОЗ 2009-2015 разработена и функционираща система

Дейност 6. Разработване на система за обучение и надзор, мониторинг и оценка на предоставящите 

доброволно консултиране и изследване за ХИВ в лечебните и здравни заведения
МЗ, НПО, РИОКОЗ, лечебни 

и здравни заведения
2009-2015 разработена и функционираща система

Компонент 3.1."Изграждане на мрежа от услуги за изследване и лечение на сексуално 

предавани инфекции"  

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Обща стратегическа интервенция: Укрепване на системата на здравеопазване 

Дейност 1: Изграждане и увеличаване на безплатните, нископрагови центрове за услуги с подходящо 

работно време и удобни, ориентирани към клиента услуги с подкрепата на Глобалния фонд за борба 

срещу СПИН, туберкулоза и малария

МЗ, НПО, РИОКОЗ 2008-2014 Брой подкрепени центрове

Дейност 2: Разкриване и поддържане на 10 нископрагови кабинети за безплатна диагностика и лечение 

на СПИ към здравните и лечебните заведения
МЗ, общини, лечебни и 

здравни заведения, НПО, 

2009-2015 разкрити и функциониращи кабинети

Компонент 3.2. "Подобряване на качеството на лабораторната диагностика на СПИ" 

Дейност 1. Изграждане на Национална референтна лаборатория по СПИ МЗ 2009-2011 Функционираща нац. референтна лаборатория по СПИ

Дейност 2. Внедряване на лабораторен  външен контрол на качеството, както и стандартизация на 

лабораторните изследвания
МЗ, лечебни и здравни 

заведения, университети
2009-2015 Създадени и спазени стандартни оперативни процедури

КОМПОНЕНТ 3 - ПОЛИТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ (СПИ)  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 3. Осигуряване на лабораториите на РИОКОЗ, КВД, КВО, Медицински университети със 

съвременни тестове за изследване на СПИ сред определени групи от населението
МЗ, РИОКОЗ, КВД, КВО, МУ 2008-2015 брой изследвани лица от групите  в риск и със нисък 

социален и икономически статус 

Компонент 3.3 "Усъвършенстване на нормативната база за диагностика и лечение на 

СПИ"

Дейност 1. Преразглеждане на политиките, законите и наредби, за да се гарантират ролите и 

отговорностите на медицинските специалисти в сферата на диагностиката и лечението на СПИ
МЗ, НЗОК, лечебни и здравни 

заведения, МУ
2010-2015 подготвени алгоритми за диагностика и лечение; приета 

съвременна нормативна рамка

Дейност 2.  Провеждане на ежегодни консенсусни срещи МЗ, НЗОК, лечебни и здравни 

заведения, професионални 

организации, МУ

2009-2015 проведени срещи

Дейност 3. Актуализиране , публикуване и разпространение на ръководства за начините на 

диагностика и лечение на болните със СПИ
МЗ, НЗОК, лечебни и здравни 

заведения, МУ
2009-2015 издадени и разпространени материали

Компонент 3.4 "Изграждане на информационна система за надзор, мониторинг и 

оценка на СПИ"

Дейност 1. Създаване на Национална информационна система за СПИ МЗ, НЗОК, лечебни и здравни 

заведения, МУ
2009-2015 изградена и функционираща система

Компонент 4.1."Лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ в лечебните заведения"  

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Укрепване на системата за здравеопазване: Разширяване на мрежата от 

заведения за лечение, грижи и подкрепа на ХЖХИВ

Дейност 1: Инфраструктура – Разширяване на мрежата от заведения за лечение, грижи и подкрепа на 

ХЖХИВ
МЗ, общини  лечебни и 

здравни заведения
2008-2015 брой изградени нови звена 

Дейност 2: Човешки ресурси- Създаване и поддържане на капацитет у медицинските специалисти за 

лечение грижи и подкрепа на ХЖХИВ
МЗ, НЦЗПБ, Университети, 

Професионални организации
2009-2015 брой обучени специалисти

Дейност 3: Разработване и актуализиране на нормативна база за диспансеризация и лечение МЗ, СБАЛИПБ, НЦЗПБ, 

НЗОК
2009-2015 брой актуализирани нормативни документи и процедури

Дейност 4:  Развитие на системите за отчетност, мониторинг и оценка МЗ, НЦЗПБ, НЦЗИ 2008-2015 развити и функциониращи системи за отчетност

Стратегическа интервенция 2 - Лечение и грижи за хронично болните с ХИВ и СПИН в болничните 

заведения
Дейност 1: Осигуряване на достъп до качествено диспансерно наблюдение и лечение на всички 

пациенти с ХИВ инфекция
МЗ, Лечебни заведения, 

НЗОК, Център за СПИН
2008-2015 брой лица на лечение 

Дейност 2: Осигуряване на ритмичното снабдяване с антиретровирусни медикаменти МЗ, Лечебни заведения 2008-2015 осигуряване и непрекъсване на лечението

Дейност 3: Осигуряване на ритмичното снабдяване с медикаменти за опортюнистични инфекциии МЗ 2008-2015 брой лица на лечение 

Дейност 4: Осигуряване на достъп до качествено лечение  на опортюнистичните инфекции и 

коинфекциите с туберкелоза, хепатити В и С
МЗ, лечебни заведения НЗОК 2008-2015 брой лица на лечение 

КОМПОНЕНТ 4  ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ, ЛЕЧЕНИЕ, ГРИЖИ И  ПОДКРЕПА ЗА ХОРА, ЖИВЕЕЩИ С ХИВ 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 5: Осигуряване на палиативни грижи  на пациенти с ХИВ/СПИН в хосписи МЗ, МТСП, НЗОК, общини,  

НПО
2009-2015 брой лица, получили палиативни грижи

Компонент 4.2."Лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ в извънлечебните 

заведения"  

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Укрепване на системата за здравеопазване - Разширяване на мрежата от 

заведения  и служби за грижи и подкрепа на ХЖХИВ

Дейност 1: Актуализиране на съществуващи нормативни документи и разработване на нови за 

регламентиране на  водене на случаи и оказване на психо-социални услуги за грижи и подкрепа  за 

хората, живеещи с ХИВ

МЗ, МТСП, НЗОК, НПО 2009-2015 брой актуализирани нормативни документи и процедури

Дейност 2:  Изграждане и поддържане на система от заведения и служби за професионално водене на 

случаи при хора живеещи с ХИВ/СПИН извън лечебното заведение. Създаване на Център „Подкрепа за 

СПИН” с клонове в страната.

МЗ, МТСП, НЗОК, НПО 2009-2015 изградена и функционираща система; брой лица, 

получили услугата "водене на случай"

Дейност 3: Създаване на система за домашни грижи и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН МЗ, МТСП, НЗОК, НПО 2009-2015 брой лица, получили  грижи

Дейност 4: Създаване и поддържане на капацитета на социални работници, психолози и медицински 

специалисти за водене на случаи, консултиране и психологическа подкрепа на ХЖХИВ извън 

системата на лечебните заведения, оказване на социални и правни услуги и услуги за социална и 

трудова интеграция на  ХЖХИВ

МЗ, МТСП, Университети, 

Професионални организации, 

НПО

2009-2015 брой обучени специалисти

Дейност 5: Въвеждане на електронната информационна система  за водене на случаи, оказване на 

психологическа подкрепа и предоставяне на социални услуги.

МЗ 2009-2015 функционираща информационна система

Стратегическа интервенция 2: Изграждане и поддържане на система за професионално водене на 

случаи в нужда в извънлечебното заведения

Дейност 1: Осигуряване на достъп до служби за качествени  грижи и подкрепа на хората живеещи с 

ХИВ извън лечебните заведения 

МЗ, МТСП, общини, НПО 2009-2015 брой достигнати лица

Дейност 2: Осигуряване предоставянето на домашни грижи и лечение на хора, живеещи с ХИВ МЗ, МТСП, НЗОК, общини, 

НПО
2009-2015 брой лица, получили услуги

Дейност 3: Разширяване на мрежата и подкрепа на  организациите на  хората, живеещи с ХИВ МЗ, МТСП, НЗОК, общини, 

НПО
2009-2015 брой подкрепени организации

Стратегическа интервенция 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията към ХЖХИВ

Дейност 1: Създаване на нормативна база  за намаляване на стигмата и дискриминацията и обучение 

на преподаватели 

МЗ, МУ, НПО, НКК 2009-2015 брой обучени специалисти

Дейност 2: Укрепване на системата за съблюдаване на човешките права, достъпа до медицински и 

социални услуги, конфиденциалността на информацията при ХЖХИВ.

МЗ, НПО, НКК 2009-2015 актуализирана нормативна рамка

КОМПОНЕНТ 5 ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Компонент 5.1. Укрепване на институционалната и изпълнителска рамка за 

провеждане на ефективен епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка
СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Укрепване на системата за здравеопазване: Инфраструктура
Дейност 1:  Изграждане на национални звена за епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка и 

стратегическо планиране
МЗ, НЦЗПБ, НЦЗИ 2009-2015 изградени и функциониращи национални звена
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СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 2: Поетапно изграждане на регионални звена за епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка 

на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ
МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ 2009-2015 изградени и функциониращи регионални звена

Дейност 3: Укрепване на националните референтни лаборатории по ХИВ/СПИН и СПИ МЗ, НЦЗПБ 2009-2015 предоставено оборудване 

Стратегическа интервенция 2: УЗС: Човешки ресурси
Дейност 1: Осигуряване с човешки ресурси на Националното звено и регионалните звена за 

епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка и стратегическо планиране
МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ 2009-2015 брой обучени специалисти

Дейност 2: Осигуряване с човешки ресурси Националната референтна лаборатория по СПИ МЗ, НЦЗПБ 2009-2015 брой обучени специалисти

Компонент 5.2. Информационна система за надзор, проучвания, мониторинг и оценка

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 1: Разработване на Национален план за мониторинг и оценка на ХИВ/СПИН МЗ, НЦЗПБ 2009-2015 изготвен национален план

Дейност 2: Надграждане и поддръжка на националната информационна система за надзор над ХИВ и 

мониторинг и оценка
МЗ, НЦЗПБ, НЦЗИ 2009-2015 изградена и функционираща система

Дейност 3: Редовно провеждане на надзорни и оперативни проучвания за създаване на доказателствена 

база за планирането и управлението
МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ 2009-2015 брой проведени проучвания

Компонент 6.1. "Укрепване на системата на здравеопазването и законодателната 

рамка по отношение на  ХИВ и сексуално предаваните инфекции

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Управление и развитие на институционална рамка

Дейност 1. Укрепване на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза в 

България (НКК)

НКК , дирекция "ПК на 

СПИН, ТБ и ППИ" към МЗ
2008-2015 брой заседания и изменен правилник за дейността

Дейност 2. Развитие и утвърждаване на ролята на общините в превенцията на ХИВ и СПИН на местно 

ниво 

НКК България, МЗ, общини, 

НСОРБ
2009-2015 брой проведени консенсусни срещи

Дейност 3. Повишаване на капацитета на Регионалните инспекции по опазване и контрол на 

общественото здраве (РИОКОЗ) 

МЗ, СУП "ПК на 

ХИВ/СПИН", РИОКОЗ 

2009-2015 брой създадени регионални звена 

Стратегическа интервенция 2: Стратегическо планиране

Дейност 1. Разработване и официално приемане на секторни планове за превенция на ХИВ/СПИН в 

ключовите министерства – членове на Националния комитет
институции, представени в 

Комитета; СУП "ПК на 

ХИВ/СПИН" - МЗ

2009-2015 изготвени и финансово подкрепени секторни планове

Дейност 2. Разработване и официално приемане на общински планове за превенция на ХИВ/СПИН в 

ключовите общини 

Общини, РИОКОЗ 2009-2015 изготвени и финансово подкрепени общински планове

Стратегическа интервенция 3:  Развитие на човешките ресурси 

Дейност 1. Стратегически дейности за създаване на адекватни човешки ресурси в областта на 

ХИВ/СПИН
Университети, МЗ; МОН 2009-2015 брой адаптирани програми в университетите 

КОМПОНЕНТ 6 СЪЗДАВАНЕ НА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВ НАЦИОНАЛЕН ОТГОВОР НА ХИВ И СПИ В БЪЛГАРИЯ 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 2. Повишаване на институционалния капацитет на НПО, работещи по превенция на 

ХИВ/СПИН сред  групите в най-висок риск 

МЗ; общини; Национален 

център по СПИН
2009-2015 брой обучени представители

Дейност 3. Разработване и изпълнение на стратегия за мобилизация на ресурсите НКК, МЗ, Национален център 

по СПИН
2009-2011 разработена стратегия

Стратегическа интервенция 4:Усъвършенстване на законодателната рамка 

Дейност 1. Хармонизация на съществуващото и разработване на ново законодателство НКК, МЗ 2009-2015 изготвени и приети нормативни предложения

Дейност 2. Разработване и официално утвърждаване на стандарти, технически и методологически 

указания, стандартни оперативни процедури и други актове на национално, секторно и местно ниво по 

отношение на превенцията и контрола на ХИВ и СПИ

НКК, МЗ 2009-2015 утвърдени и издадени стандарти на национално ниво

Стратегическа интервенция 5 - Подкрепяща среда - Управление на Програмата

Дейност 1. Управление на програмата и мониторинг на изпълнение на компонентите  на Програмата - 

Централна координация, наемане и обучение на персонал; разходи за поддръжка на централния офис
МЗ 2009-2015 назначени и обучени специалисти

Компонент 6.2. Изграждане на мрежи и партньорства и развитие на гражданското 

общество  

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СРОК РЕЗУЛТАТИ 

Стратегическа интервенция 1: Повишаване на квалификацията на доставчиците на услуги;  

неправителствения сектор;  централните и местни власти 

Дейност 1: Укрепване на капацитета на неправителствените организации МЗ, НПО, РИОКОЗ, Общини 2009-2015 квалифициран персонал и мобилизирани ресурси  

Дейност 2: Укрепване на капацитета на държавните и общинските институции МЗ, НКК, РИОКОЗ, Общини 2009-2015 квалифициран персонал и мобилизирани ресурси  

Дейност 3: Надграждане на мрежите на национално и регионално ниво МЗ, НПО, РИОКОЗ, Общини 2009-2015 брой консенсусни срещи

Стратегическа интервенция 2: Намаляване на стигмата и дискриминацията 

Дейност 1. Въвеждане на координиран подход и промоция на политики и програми, основани на 

зачитане на човешките права
НКК, МЗ, НПО, общини 2009-2015 брой обучени специалисти и проведени инициативи
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