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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, 17 МАЙ 2015 г.  

ПОД МОТОТО „ПОДКРЕПЯМЕ БЪДЕЩЕТО!”  

 

 
Благоевград 
 
Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – Трети етап от 
Националната АНТИСПИН кампания „Подкрепяме бъдещето!” в гр. Благоевград ще се 
отбележи със следните инициативи: 
 

• 10.00 – 13.00 ч. Информационно-скринингова кампания с цел изследване за 
ХИВ/СПИН край езерото в парк-алея „Бачиново“. 

 
• 21.00 – 21.30  ч. Нощно бдение край кедъра пред Младежки дом Благоевград

  
• 10.00 – 22.00 ч. Разпространение на материали /листовки, брошури, дипляни, 
флаери, плакати, календари  и др./ на оживени места в града. 

 
• Под формата на символична червена лента от червени балони ще се направят 
три статива пред РЗИ-Благоевград, Община Благоевград и до мобилния 
медицински кабинет. На статитвите ще се изпише посланието „В знак на 
съпричастност“.  

 
 
Бургас 
 
Събитията в Община Бургас във връзка с отбелязване на 17 май ще се осъществят 
съвместно с партньорски организации: РЗИ – Бургас, сдружение „Равновесие“, 
сдружение „Доза обич“, фондация „Областен ромски съюз“, сдружение „Каритас“, 
студенти от университета „Проф. д-р Асен Златаров” - катедра „Здравни грижи” - 
специалност „Медицинска сестра” и доброволци от Общински младежки клуб „J.J.Cool 
A“, Община Бургас“ и  БМЧК. 
 
На 15.05.2015 год. (петък): 
 

• от 10:30 – 13:30 ч. Бързо и анонимно тестване на ХИВ в мобилни кабинети, 
разположени на възлови места в гр. Бургас: БСУ (до велостоянките), ул. 
„Александровска“ (до „МакДоналдс“) и пред „Часовника“ до сградата на 
Община Бургас.  
 

• Екипи от доброволци на Общински младежки клуб „J.J.Cool A” и студенти 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. 
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На 17.05.2015 год. (неделя):  
 

• от 20:00 – 20:30 ч. Раздаване на флаери, брошури, здравно-информационни 
материали и предпазни средства; консултиране за безопасно сексуално 
поведение и мотивиране на младите хора за изследване на ХИВ от доброволци 
на Общински младежки клуб „J.J.Cool A“, Община Бургас и БМЧК– на входа на 
Морската градина и пред Културен център „Морско казино“ . 

 
• от 20:30 ч. Запалване на традиционната огнена панделка пред паметника на 
моряка в Морската градина. 

 
На 17.05.2015 г. (неделя) бургаските активисти призовават всички граждани да се 
присъединят към Международния ден, като в 21.00 часа запалят свещ на прозореца на 
своя дом в израз на съпричастност и солидарност към засегнатите от ХИВ/СПИН. 
 

 

Варна  
 
Кампанията ще се реализира от организациите от партньорската мрежа по превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН: Община Варна – дирекция „Превенции“, РЗИ-Варна, фондация 
„SOS – семейства в риск”, сдружение „Съучастие”, фондация „За по-добро психично 
здраве“, фондация „И“, фондация „Център за социално – екологични практики“, 
Градски превантивен клуб към дирекция „Превенции“ АСМБ, БМЧК, студентските 
съвети на Медицински университет и Варненски свободен университет. Програмата 
включва: 
 
Информационните пунктове и мобилните медицински кабинети за анонимно и 
безплатно изследване за ХИВ ще са разположени:  
 

• на 13 май от 10.00 до 14.00 ч. – Варненски свободен университет 
• на 15 май от 10.00 до 14.00 ч. – Медицински университет 
• на 16 май от 15.00 до 19.00 ч. – на входа на Морската градина 

 
Информационни кампании ще се проведат в 7 варненски гимназии и в 2 университета - 
Медицински университет и Варненски свободен университет. 
 
На 17 май в 18.00 ч. започва възпоменателна инициатива в памет на починалите от 
ХИВ/СПИН и в израз на съпричастност със засегнатите от ХИВ на входа на Морската 
градина. Инициативата включва раздаване на информационни материали, запалване на 
свещички под формата на червена панделка, минутка мълчание и пускане на летящи 
светещи фенери. 
 
 
Велико Търново 
 
По повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН 
Регионална здравна инспекция – Велико Търново си партнира с Община Велико 
Търново, Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб за здраве към РЗИ и Клуб 
„К 7”, Български младежки червен кръст – Велико Търново, Център за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе”, средства за масова информация и други.  
Дейностите са следните: 
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8 май 2015 г. 
 
Интерактивно обучение с ученици от ПГ по транспорт „В. Друмев” и СОУ „Ангел 
Каралийчев” – гр. Стражица по темите „Рисково сексуално поведение”, „СПИН” и 
„Наркотици”. 
  
13 май 2015 г. 
 
Еднодневен семинар с участието на ученици от четири училища във Велико Търново и 
студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (14.30 ч. в РЗИ – Велико Търново), 
включващ темите: „СПИН”, „Високо кръвно налягане”, „Измерване на кръвно 
налягане”, „ Затлъстяване” и „Тютюнопушене”. 
 
Изследване и консултиране за ХИВ/СПИН сред ученици, преподаватели и персонал от 
ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” – Велико Търново. 
 
15 май 2015 г. 
 
Изследване и консултиране за ХИВ/СПИН на лица, лишени от свобода в Затвор Ловеч. 
 
19 май 2015 г. 
 
Акция „Клиника на открито” (14: 00 часа в парк „Марно поле”, Велико Търново), която 
включва разполагане на мобилни кабинети за безплатно и анонимно консултиране и 
изследване на ХИВ, затлъстяване, високо кръвно налягане и отказване от 
тютюнопушене. Ученици и студенти доброволци, експерти РЗИ и КАБКИС ще 
провеждат консултации и здравно-образователни материали на преминаващите 
граждани; ще измерват кръвно налягане, телесна маса, талия и ханш; ще провеждат 
изследване на дишането със спирометър; ще демонстрират поставяне на презерватив на 
макет и други. 
 
юни 2015 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 
за 17 май и във връзка с 26 юни (Ден за борба с наркоманиите). В надпреварата ще се 
включат отбори от училищата на Велико Търново. Учениците на възраст между 14 – 18 
години ще премерят сили в упражнения и задачи, свързани със знания за ХИВ и 
наркотици, и физическа подготовка. 
 
8 май - 8 юни 2015 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. 
  
Видин 
 
Във видинските училища медицинските специалисти ще изнесат лекции с цел 
информиране на младите хора за рисковете и сериозните последици от необезопасените 
сексуални контакти. Ще се проведе дискусия „Какво знаем и какво не знаем за 
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ХИВ/СПИН“. В повечето ОУ и СОУ ще се поставят информационни табла с печатни 
материали за ХИВ/СПИН. 
 
Отдел ДЗК към РЗИ-Видин ще участва в раздаването на дипляни, брошури и 
презервативи сред населението от град Видин. Ще се изготвят и разпространят 
информации за местните медии с мото: „Подкрепяме бъдещето”. 
 
На 15.05.2015 г. РЗИ-Видин ще предостави доброволно консултиране и изследване за 
ХИВ в мобилен медицински кабинет в Защитени жилища в общ. Чупрене. 
 

Враца 
 
Във връзка с Трети етап на Национална АНТИСПИН кампания – 17 май, РЗИ-Враца ще 
проведе беседи на тема „ХИВ/СПИН – същност, профилактика и начини за 
предпазване от инфекцията” и обучение в умения за поставяне на презерватив сред 
ученици от гр. Враца в периода 11.05 - 22.05.2015 г. Обученията включват и 
видеопокази на късометражния филм „Ти гониш” сред ученици от горен курс от гр. 
Враца.  
  
Международният ден ще се отбележи с факелно шествие и изобразяване на панделка за 
съпричастност с чаени свещи в центъра на гр.Враца /пред Централна поща/ съвместно с 
млади хора от Младежки дом и доброволци от БМЧК Враца. 
 
РЗИ Враца ще предлага услугата доброволно консултиране и изследване за ХИВ на 
следните места: 
 

• Кабинет по метадоно-поддържаща програма към „Център за психично здраве 
– Враца” ЕООД гр.Враца –19.05.2015г., 9.00 часа; 

• ПМГ „Акад. Иван Ценов” гр.Враца –19.05.2015г., 9.00 часа; 
 

 
Габрово 
 
РЗИ-Габроов планира общоградска кампания с младежи-доброволци, които ще 
раздават презервативи и здравно-образователни материали сред гражданите и гостите 
на града.  
 
Информационни материали и предпазни средства ще бъдат раздавани и на гражданите 
на Севлиево, Дряново и Трявна. 
 
За регионалните медии ще се изготви информация с най-актуалната статистика за 
ХИВ/СПИН в България.  
 
 
Добрич 
 
По повод 17.05.2015 г. РЗИ – Добрич съвместно с общините, Общински клуб К7, 
Общински младежки център „Захари Стоянов” – гр. Добрич, радио „Добруджа” и др. 
местни партньори планира следните дейности: 
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• Тематични обучения в учебни заведения през месец май 2015 г. в гр. Добрич,  гр. 
Каварна, гр. Тервел, гр. Балчик и гр. Ген. Тошево; 

 
• Кампания в гр. Добрич, включваща засаждане на цветни лехи пред Драматичен 
театър „Йордан Йовков” и Общински младежки център „Захари Стоянов”  в  гр. 
Добрич; 

 
• В знак на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН ще се запалят свещи под 
формата на панделка, като символ на АНТИСПИН кампанията и ще се раздават 
презервативи и здравно – образователни материали сред млади хора в гр. 
Добрич; 

 
• Изготвяне на информационен бюлетин по повод на 17 май – Международен ден 
за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и разпространението му до 
всички регионални медии; 

 
• За периода 11–15.05.2015 г. от 09.00 – 16.00 часа  в КАБКИС–Добрич е обявена 

„Седмица на отворените врати” за анонимно и безплатно изследване за ХИВ, 
сифилис, хепатит „С” и  хепатит „В”.  

 

Кърджали 
 
В кампанията Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН в Кърджали ще 
участват дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” на РЗИ-
Кърджали, дирекция “Надзор на заразните болести” на РЗИ-Кърджали, клуб "Младите 
хора – здраве, секс, наркотици" към РЗИ-Кърджали, доброволците от БМЧК, 
представители на Интеракт – Кърджали, представители на Ротаракт – Кърджали и 
клубовете за здраве (клуб „Млади, умни, влюбени” към КУО „Родопи”, клуб 
„Щастливеца” към ПГИ “Ал.Константинов”, клуб „Йовковци за здраве и красота” към 
СОУ ”Й.Йовков”, клуб „Модерен живот и здраве” към ПГТХВП “Проф. д-р Асен 
Златаров”, клуб „Здраве” в с. Конево,  клуб “Предпазливи, но здрави” в гр.Крумовград, 
клуб „Клуб на здравето” в с.Миладиново, клуб „Животът е хубав, когато си здрав!” към 
СОУ „П.Р.Славейков”). 
 
Мероприятията стартират на 13 май с кръгла маса на тема: “Ролята на семейството за 
здравето на децата” в ОУ “Гео Милев” – с.Конево.  
 
На 19 май от 13.30 ч. клуб “Младите хора – здраве, секс ,наркотици” и доброволците от 
БМЧК организират спортно-състезателни игри по приложно колоездене в ОУ “Христо 
Ботев” под надслов “Спорт или болест – свободен да избираш!”. 
 
В периода 18-29 май ще се състоят беседи в часа на класа във всички ПГ и СОУ в 
област Кърджали на тема: “Презервативът – контрацептив, който предпазва от СПИ, 
СПИН и нежеланна бременност”. 
 
В периода 18-29 май РЗИ-Кърджали обявява Ден на отворени врати за анонимно и 
безплатно изследване за ХИВ, сифилис и хепатит “С”  в лаборатория „Медицински 
изследвания” . Час: 9.00 - 16.00. 
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Кюстендил 
 
По повод Третата неделя на месец май събитията в гр. Перник се организират от РЗИ - 
Кюстендил, ръководствата на МБАЛ „Св.Иван Рилски” – гр. Дупница и  
Специализирана болница за рехабилитация – филиал Кюстендил, ПГТ „Н.Й.Вапцаров“ 
и сдружение „Ларго“. 
 
13 май, ПГТ „Н.Й.Вапцаров“ – Кюстендил 
 
12.00 - 14.00 ч. Обучителна дейност на тема ХИВ/СПИН и предоставяне на здравно-
образователни материали и презервативи.  
 
14 май, МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – гр.Дупница     
 
10.00 – 12.00 ч. Кампания за безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ 
на работещите в МБАЛ и предоставяне на здравно-образователни материали и 
презервативи, както и изследване на количеството на въглеродния окис в издишания 
въздух на пушачите. 
 
15 май –  Специализирана болница за рехабилитация (СБР) – филиал Кюстендил  
 
10.00 – 12.00 ч. Кампания за безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ 
на работещите и почиващите в СБХ и предоставяне на здравно-образователни 
материали и презервативи, както и изследване на количеството на въглеродния окис в 
издишания въздух на пушачите. 
 
17.05.2015г. – Сдружение Ларго“ – кв. Изток, Кюстендил 
 
11.30 ч. Здравна лекция и тематична викторина; засаждане на дърво и предоставяне на 
здравно-образователни материали и презервативи. 
 
 
Ловеч 
 
РЗИ-Ловеч ще проведе кампания за изследване и консултиране за ХИВ сред млади хора 
(учещи, работещи и рискови групи, принадлежащи към етническите малцинства), както 
следва: 
 
В периода 11 – 15 май 2015 г.: 
 

• с работещи млади хора на възраст до 40 г. в производствена фирма гр. Троян;  
 

• с рискови групи млади хора на възраст над 17 години, принадлежащи към 
етническите малцинства в гр.Ловеч. 

 
В периода 18-26 май 2015 г.: 
 

• с ученици в Гимназия за преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф І” 
гр.Ловеч,  СОУ „Алеко Константинов” и  ПГСС „Сергей Румянцев” гр.Луковит. 
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Монтана 
 
На 15 май от 11:00-13:00 ч. РЗИ– Монтана ще ситуира здравен пункт за анонимно и 
безплатно изследване за ХИВ/СПИН и ще раздава здравно-образователни материали и 
презервативи съвместно с БМЧК в центъра на гр. Монтана. 
 
На 20 май от 14:30 ч. експерти от РЗИ – Монтана ще проведат обучение по здравно 
образование сред доброволци към БМЧК– Монтана  на тема „ХИВ/СПИН – познатото 
и непознатото”. 
 
По повод Деня за съпричастност в периода 13-20 май ще се разпространяват тематични 
картички, плакати и презервативи съвместно с доброволци на БМЧК на територията на 
област Монтана. 
 
 
Пазарджик 
 
По повод 17 май, Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, РЗИ– 
Пазарджик ще предостави здравно-промотивни материали на училищата в област 
Пазарджик. 
 

• На 13 май РЗИ инициира дискусия на тема „Да бъдем съпричастни към жертвите 
на ХИВ/СПИН“ в Центъра за психично здраве „Човеколюбие“ гр. Пазарджик. 

 
• На 15 май в училищe МГ „Константин Величков“ гр. Пазарджик са раздадени 
презервативи и информационни материали. 

 
• В периода 11 – 17 май РЗИ– Пазарджик съвместно с Община Пещера, 
МКБППМН Пещера и ученици от училищата в града ще раздават здравно-
промотивни материали и предпазни средства.  

 
• В същия период в град Пещера се обявява конкурс за рисунка на тема: „Да 
бъдем съпричастни към жертвите на ХИВ/СПИН“. Ученици от 8-мите класове 
ще рисуват по темата, а първите три отличили се рисунки ще получат предметни 
награди. На 22 май ще се връчат награди на победителите в конкурса.  

 
• На 18 май в центъра на град Пазарджик съвместно с БМЧК ще се ситуира 
панделка от запалени свещи и ще се раздават презервативи и здравно-
информационни материали. 

 
 
Перник  
 
РЗИ – Перник в партньорство с фондация „П.У.Л.С.“, Общинска администрация 
Перник, читалище „Искра“ – Перник и училища от областта планират следните 
инициативи за провеждане на Трети етап от Националната АНТИСПИН кампания: 
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• Изготвяне на информационен материал по повод Международния ден за 
съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и публикуване на интернет 
страницата на РЗИ – Перник на призив към всички граждани, желаещи да 
изразят съпричастността си да запалят свещ на прозореца на домовете си в 21:00 
часа на 17 май в знак на почит към жертвите на СПИН и подкрепа на близките 
им. 

 
• Провеждане на здравни дискусии с ученици. 

 
• Провеждане на безплатни и анонимни консултации и изследвания на терен в 
периода 12-14 май в учебните заведения в гр. Перник и гр. Радомир. 

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

 
 
Плевен 
 
РЗИ-Плевен ще осъществи следните инициативи за отбелязване на Международния ден 
за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН:  
 
11 май  
 
Публикуване на данни за разпространението на ХИВ/СПИН в България на уебсайта на 
РЗИ-Плевен 
 
11 май 
 
Публикуане на компютърна игра „Междуклетъчни войни“ на уебсайта на РЗИ-Плевен 
 
14 май  
 
Провеждане на консултации и изследвания за ХИВ в „Плевен 1999“ ООД - Плевен  
 
15 май  
 
Провеждане на консултации и изследвания за ХИВ в „Плевен 1999“ ООД - Плевен  
 
17 май 
 
Разпространение на информационни материали съвместно с БМЧК по време на  
организирания  „Маратон на приятелството - Плевен“. 
 
 
Пловдив 
 
Във връзка с настоящата АНТИСПИН кампания екипът на Центъра по превенция на 
СПИН и сексуално-предавани инфекции /СПИ/ към Община Пловдив и специалисти от 
дирекция „Надзор на заразните болести” към РЗИ–Пловдив организират безплатно и 
анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН с мобилен кабинет, разположен до 
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сградата на Централна поща на пл. „Централен” от 11.30 ч. до 13.30 ч. на 17.05.2015 г. 
/неделя/.  
 
Тази година фондация „Авис Вита” ще отбележи Международния ден за съпричастност 
със засегнатите от ХИВ/СПИН на 16.05.2015 г. вечерта в „Джи клуб”, като ще раздава  
здравно-образователни материали и презервативи, ще проведе образователни игри и ще 
предложи безплатни изследвания за ХИВ в мобилен кабинет.  
 
На 15 май от 13.00 до 16.00 часа фондация „Панацея” разпространява здравно-
информационни материали  и презервативи сред широката общественост в Здравно-
социалния център на фондацията, както и на открити места в кв.”Столипиново”. 
 
РЗИ-Пловдив предвижда инициативи по профилактика и промоция, както следва: 
 

• Провеждане на здравна беседа и дискусия с клиенти на Метадонова програма 
към Център за психично здраве – гр. Пловдив, филиал кв. „Столипиново” по 
тема: “Какво знаем/не знаем за ХИВ/СПИН”. Дата: 13.05.2015 г. 

 
• Информационна кампания, свързана с профилактика на ХИВ/СПИН при 
провеждане на спортни инициативи в Спортен комплекс “Гребна база” сред 
служители на РЗИ и граждани на гр. Пловдив.  Дата: 15.05.2015 г.  

 
• Посещение на ПГСС – с. Белозем и провеждане на образователни инициативи, 
включващи: беседа, интерактивна игра, видеопрожекция и дискусия по темите 
“СПИН” и “Рисково сексуално поведение” сред ученици от същото учебно 
заведение. Дата: 18.05.2015 г. 

 
 
Разград 
 
По повод Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН РЗИ-Разград планира: 
 
11 – 15.05.2015 г.  
 

• Обучителна презентация за начините на разпространението и предпазване от 
инфектиране с ХИВ/СПИН под мотото „Подкрепяме бъдещето“ сред ученици 
над 16 годишна възраст от училища и социални институции на Разградска 
област.  

 
• На лицата над 16 годишна възраст от долупосочените учебни и социални 
заведения ще се предостави възможност за доброволно, анонимно изслезване за 
ХИВ: 

 
� ПГ по Земеделие „Кл.А.Тимирязев“  – гр. Завет; 
� ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“  – гр. Разград; 
� Спортно училище  – гр. Разград;  
� Център за обществена подкрепа – гр.Разград. 

 
• Разпространение на здравно-образователни материали сред млади хора от 
общините Разград, Исперих и Самуил в партньорство с БМЧК. 
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• Провеждане на кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други 
трансмисивни инфекции за граждани в сградата на РЗИ-Разград всеки ден от 
8.30 до 15.30 часа.  

 
 
Русе 
 
Партньори на РЗИ-Русе в регионалните инициативи за АНТИСПИН кампанията под 
мотото ,,Подкрепяме бъдещето!” са Община Русе, неправителствените организации, 
работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, учебни заведения и 
медии. В периода на кампанията ще се случат следните събития: 
 

• Провеждане на образователни лекции с видеопокази на тема  „Превенция на 
ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции” сред ученици в русенски 
училища; 

 
• Разпространение на здравно-образователни материали сред широката 
общественост и ученици; 

 
• Организиране  на информационна кампания и танцов флашмоб пред Съда в 
рамките на ,,Европейска младежка седмица” - брошури, дипляни, картички, 
презервативи - 05.05.2015 г. от 15.30 часа; 

 
• Иницииране на състезание за певци и инструменталисти под мотото 

,,Подкрепяме бъдещето” в аулата на МГ,,Баба Тонка” – ,,Мusic idol МГ”  – 
05.05.2015г. от 14.00 часа;  

 
• Ежегодното АНТИСПИН шоу, включващо надиграване между учениците от 

8–12 класове на МГ „Баба Тонка” гр. Русе – 08.05.2015 г. от 14.00 ч.; 
 

• Провеждане на АНТИСПИН събитие на пл.,,Свобода” с озвучаване, червени 
балони, тематични печатни материали и презервативи, обособяване на 
панделка от запалени свещи – 16.05.2015 г. от 18.30–20.30 часа; 

 
• Доброволно консултиране и изследване за ХИВ на пл.,,Свобода” от 18.30 – 

20.30 часа с мобилен кабинет на РЗИ Русе –16.05. 2015 г.   
 
 

Силистра 

Във връзка с Третата неделя на месец май – 17 май 2015 г. и реализирането на 
инициативи по Националната АНТИСПИН кампания „Подкрепяме бъдещето!“, РЗИ–
Силистра организира следните събития: 
 
На 19.05.15 г. от 12:00 до 15:00 часа в Социално-педагогически интернат  (СПИ) – с. 
Варненци, община Тутракан ще се проведе информационна кампания „Подкрепяме 
бъдещето – без СПИН и тютюнев дим!“ по темите за превенцията на ХИВ/СПИН, 
сексуално предавани инфекции, тютюнопушенето и употребата на психоактивни 
вещества: 
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• АНТИСПИН лекция, онагледена с мултимедийна презентация „Да се 
предпазим, а не да се лекуваме!“ и прожектиране на тематичния филм „Ти 
гониш” пред ученическата аудитория в СПИ – с. Варненци;  

 
• Интерактивно обучение на тема „Стоп на тютюневия дим“ с демонстрация на 
макет на пушач и измерване на въглеродния оксид при издишан въздух на 
активни и пасивни пушачи с апарат Smokerlyzer сред възпитаниците, 
преподавателите и обслужващия персонал в СПИ– с. Варненци; 

 
• Доброволно, анонимно консултиране и изследване с експресен тест за ХИВ 
за всички желаещи лица от СПИ –  с. Варненци – учениците, навършили 16 
години, преподавателите и обслужващия персонал. 

 
На 21.05. от 10:00 до 15:00 часа за жителите в гр. Тутракан ще се проведе 
информационна кампания „Подкрепяме бъдещето – без СПИН и тютюнев дим!“ с 
предоставяне на възможност за: 
 

• Безплатно и доброволно консултиране и изследване за ХИВ съвместно с 
КАБКИС към РЗИ–Русе – стациониране на мобилния кабинет 
последователно в близост до СОУ „Христо Ботев“ и СОУ „Йордан Йовков“ с 
цел привличане и на средношколците и техните преподаватели за участие в 
кампанията; 

 
• Измерване на въглеродния оксид при издишан въздух на активни и пасивни 
пушачи с апарат Smokerlyzer. 

 
На 26.05. от 10:00 до 13:00 часа сред населението в с. Ситово ще се проведе 
информационна кампания „Подкрепяме бъдещето – без СПИН и тютюнев дим!“ с 
предоставяне на възможност за: 
 

• Експресно тестване за ХИВ в мобилен медицински кабинет за  
преподавателите, средношколците и обслужващия персонал в ПГСС – с. 
Ситово; 

 
• Измерване на въглеродния оксид при издишан въздух на активни и пасивни 
пушачи с апарат Smokerlyzer. 

 
На 26.05. от 13:30 до 15:00 часа ще се проведе изнесена кампания „Подкрепяме 
бъдещето – без СПИН и тютюнев дим!“ в ситовското село Искра с възможност за: 
 

• Експресно тестване за ХИВ на всички желаещи лица; 
 

• Измерване на въглеродния оксид при издишан въздух на активни и пасивни 
пушачи с апарат Smokerlyzer. 

 
В хода на трите кампании ще се раздават здравно-промотивни материали и 
презервативи. 
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Сливен 
 
Във връзка с Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН РЗИ-Сливен 
планира: 
 

• Да предостави информация на местните печатни и електронни медии по темата  
„17 май 2015 – Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН” и актуална 
статистика за заболеваемостта; 

 
• Да осъществи видеопокази на филма „Ти гониш” и здравни беседи сред ученици 
в гр.Сливен по отношение на начините на заразяване с ХИВ/СПИН; 

 
• Да раздаде презервативи и печатни материали на медицинските специалисти в 
училища в Област Сливен и на Превантивно-информационен център гр.Сливен, 
чрез които материалите да достигнат до широк кръг млади хора и/или 
представители на уязвими групи. 

 
 
 
Смолян 
 
РЗИ – Смолян ще отбележи Третия етап от Националната АНТИСПИН кампания със 
следните събития: 
 

• На 13.05.2015 г. Обучение на юношите от клуб „Здрави и щастливи” при РЗИ – 
Смолян. Децата изготвиха две тематични информационни табла, които са 
подредени във фоайето на РЗИ в периода 14–22 май 2015 г. 

 
• На 21.05.2015 г.  от 11.00 до 12.00 часа юношите от клуб „Здрави и щастливи” 
при РЗИ – Смолян ще раздават на граждани червени лентички. 

 
• На 21.05.2015 г. от 12.30 до 16.30 часа младежите от клуб „Здрави и щастливи” 
при РЗИ – Смолян и от Ресурсен център – Смолян ще оформят цветна алея със 
символа на съпричастност към засегнатите от ХИВ/ СПИН.  

 
• Изготвяне на информация със снимков материал от инициативите и 
публикуването й на сайта на РЗИ – Смолян. 

 
 
 
София 
 
Дейности по повод Третата неделя на месец май, които ще организира Столична РЗИ в 
партньори с доброволци от училищата, директори на училища и студенти, са 
адресирани към младите хора и широката общественост: 
 

• Изготвяне  на   материал с актуална информация за ХИВ/ СПИН, посветен на 17 
май за сайта на СРЗИ. Материалът СПИН ще бъде изпратен до всички училища 
в гр.София. 
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• На 15.05.2015 г. /петък/ от 14:00 ч. ще се проведе „Водосвет за здраве” в 
църквата „Св. Седмочисленици” в гр. София.  

 
• Организиране на семинар с медицински специалисти от училищата на район 

„Кремиковци”, район „Подуяне” и район „Красна поляна” на тема: „Рисково 
поведение при младите хора – ХИВ/СПИН”. 

 
• Провеждане на дискусии и викторини на тема „ХИВ/СПИН” и разпространяване 
на  здравно-информационни материали и презервативи в столични училища –  
ПГМЕТ „Н. Вапцаров”, Първа частна английска гимназия, 29 СОУ, НМУ, 150 
ОУ, 119 СОУ, 163 ОУ, НПГПТО, 30 СОУ, 9 ФЕГ, ПГБЕТ, Средно училище по 
приложни изкуства, 35 СОУ, ПГПСТТ, Национална гимназия по изящни 
изкуства, 125 СОУ, НФСГ, 7 СОУ, ПГЕА, 69 СОУ, ПГАЕТ „Хенри Форд”, 45 
ОУ, Втора АЕГ, ПГАВТ, 108 СОУ, 26 СОУ, ПГ по транспорт, 55 СОУ, НПМГ, 6 
ОУ, ЧУ „Евробизнес и стандарт”, 133 СОУ, ПГ по телекомуникации. 

 
• Иницииране на информационна кампания съвместно с Асоциацията на 
студентите по медицина в България и Софийския университет. Ще бъдат 
раздавани ръкавици с посланието „Вземи ръкавица – подай ръка за 
съпричастност”. 

 
• Провеждане на  агитационна кампания в Център по наркомании, по време на 
която ще се разпространяват информационни материали и презервативи. 

 
• Организиране на мероприятия в социални младежки центрове и домове за деца, 
лишени от родителски грижи в столицата с цел популяризиране на презерватива 
като най-сигурният начин за предпазване от ХИВ/СПИН и сексуално преносими 
инфекции – видеоматериали, разпространение на материали и презервативи, 
викторини, лекции, дискусии, оформяне на тематични табла и др. 

 
• Прожекции 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. 

 
 
Софийска област 
 
По повод  Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ, Трети етап от 
Националната АНТИСПИН кампания, Дирекция „ПБПЗ” при РЗИ – Софийска област  
организира общоградска младежка кампания в гр. Самоков. Кампанийните дейности 
ще бъдат реализирани през втората половина на месец май 2015 г. съвместно с  
учениците от СОУ „Отец Паисий”, ПГ ”К. Фотинов” , ПТГ "Н.Й. Вапцаров", ПГ по 
туризъм и СУ „Н. Велчев”. Партньори в инициативите са Община Самоков и БЧК. 
Мероприятията ще преминат под надслова „Подкрепяме бъдещето!” и включват:  
 

• Конкурс за рисунка, есе и презентация под мотото „Подкрепяме бъдещето!” с 
ученици за  ІХ - ХІ клас на  СОУ „Отец Паисий”.  

 
• Конкурс за  презентация на тема: "Подкрепяме бъдещето!", в който ще 
участват ученици от 10-ти и 11-ти класове на ПТГ „Н.Й. Вапцаров”. Най-
добрата презентация, излъчена от жури от ученици, преподаватели и 
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медицинския специалист на училището, ще бъде показана в кино - залата на 
училището.  

 
• Провеждане на „Откровен разговор за СПИН” по училищното радио в ПГ 

”Константин Фотинов”. Скеч за любовта озвучен с песни на „Queen”. (Темата 
е „Как да останем разумни, когато сме влюбени”). 

 
• Д-р Москова, председател на Общинския съвет на БЧК - гр. Самоков, ще води 
дискусия на тема: „Как да се държим със заразените с ХИВ” с ученици от ІХ  
клас на СОУ „Отец Паисий” .  

 
• Д-р Андреева от РЗИ – Софийска област ще запознае десетокласниците в 
СОУ „Отец Паисий” и СУ „Н. Велчев” с „Методи за диагностика на 
заболяването и дейността на КАБКИС кабинетите”.  

 
• Рисуване върху тениска на мотото и символа на СПИН - червена панделка в 
СОУ „Отец Паисий”. 

 
• Изработване на  информационни табла с мото: „Подкрепяме бъдещето!” и 

„СПИН––невидимата заплаха” в ПГ по туризъм, ПТГ „Н.Й. Вапцаров” и в ПГ 
”К. Фотинов”.   

 
• Изготвяне на постери и символични панделки  от учениците от СОУ „Отец 
Паисий”. 

 
• Почитане на жертвите на СПИН с украсяване на дръвче в двора на ПГ ”К. 
Фотинов” с червени панделки. Мероприятието ще бъде отразено от местния 
телевизионен канал „Рила”. 

 
• Разпространение на здравно-информационни материали  и  презервативи, 
предоставени от РЗИ-Софийска област на места в града, посещавани от 
множество хора (пред общинската администрация, на площад „Захари 
Зограф” , пред магазин „Била”, в кв. „Самоково”) от групи ученици от всички 
учебни заведения, участници в кампанията и активисти на БМЧК.   

 
 
 
Стара Загора 
 
В кампанията в Стара Загора ще се включат  РЗИ и КАБКИС-Стара Загора, Община 
Стара Загора, неправителствени организации и партньори – Български червен кръст, 
Младежки общински съвет, общинските и държавни училища, граждани и институции. 
Събитията са: 
 
16.05.2015 г. (събота) 
 
Доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на терен в гр. Николаево 
(участват сдружение „Свят без граници” и КАБКИС–Стара Загора), а при възможност и 
в гр. Мъглиж. 
 
17.05. 2015 г. (неделя) 



15 

 

 
Сборен пункт в 9.45 ч., парк „Зелен клин”, гр. Стара Загора, при цветната леха.  
 
10.15-10.00 ч., гр. Мъглиж, централен площад. Засаждане на цветна леха от хризантеми. 
 
19.00 ч. Доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН  в парк „Тракия” (до V-
то ОУ), гр. Стара Загора. Кампания с програма на клуб „Зараза” при сдружение 
„Самаряни” съвместно с КАБКИС - Стара Загора.   

 
 
Търговище 
 
РЗИ Търговище ще участва в регионална кампания по повод Третата неделя на месец 
май, като нейни представители ще разпространяват презервативи, червени балони и 
листовки сред граждани на “Изложение Търговище” в рамките на Традиционен 
пролетен панаир. 
 
В периода 15.05. – 22.05.2015 г. в лабораторията на РЗИ – Търговище ще се реализира 
кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ.  
 
Експертите ор РЗИ ще организират здравно-превантивни обучения сред ученици от 
училища в област Търговище. 
 
 
Хасково 
 
По повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН РЗИ-
Хасково, съвместно със здравен медиатор от община Хасково, Рeгионален инспекторат 
по  образованието, директори и здравни специалисти от училищата, ще реализират 
следните дейности: 
 
На 12.05.2015 г. от 10.00 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно 
консултиране и изследване за СПИН с мобилен медицински кабинет  в  Професионална 
гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“  гр.Хасково. 
 
На 13.05.2015 г. от 09.00 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно 
консултиране и изследване за СПИН с мобилен медицински кабинет  в кв. „Република“ 
гр.Хасково. 
 
На 14.05.2015 г. от 09.30 часа  КАБКИС при РЗИ Хасково организира  безплатно  
консултиране и  изследване  за  СПИН с мобилен медицински кабинет  в ГПЧЕ „Проф. 
д-р Асен Златаров“ гр. Хасково. 
 
В периода 04.05. –20.05. се провеждат здравни беседи, съчетани с подходящи 
видеоматериали, насочени към учениците от среден и горен курс на учебните заведения 
в област Хасково под надслов „Подкрепяме бъдещето!” 
 
В периода 04.05. – 20.05. на  учениците от учебните заведения се предоставят здравно–
образователни материали, презервативи и информация за КАБКИС. 
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Шумен 
 
Планираните дейности по повод Трети етап от Националната АНТИСПИН кампания  
във връзка Третата неделя на м. май – 17 май 2015 г. на РЗИ – Шумен са: 
 

• Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ в периода 
от 11.05.2015 г. до 22.05.2015 г. 

 
• Медийна кампания с поместване на материали в сайта на РЗИ. 
 
• Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН и сексуално 

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

 
• Беседа и презентация на тема: „ХИВ/СПИН“ с ученици от прoфесионалните 

гимназии в град Шумен (ПГМЕТ, ПГСАГ, ПГМ, ПГОХХТ). 
 

• Аранжиране на четири витрини (пред РЗИ, в Диагностично-консултативен 
център I, ШУ „Епископ Константин Преславски“ и Управление на Общинскo 
предприятие „Общински пазари” EOOД) в гр. Шумен. 

 
• Мини кампании в училищата – СОУ и професионални гимназии в област 

Шумен. 
 
• Кръгла маса със студенти от ромски произход. 
 
• Обучителен семинар по връстников подход „Връстници обучават връстници“, 

съвместно с БМЧК. 
 
• Акция с раздаване на брошури и презервативи в централната част на гр. 

Шумен, съвместно с доброволци на БМЧК – 18.05.2015 г. 
 
 
 
Ямбол 
 
Във връзка с отбелязването на Международния ден за съпричастност със засегнатите от 
ХИВ/СПИН РЗИ-Ямбол предприема следните дейности в периода от 04–17.05.2015 г. 
заедно с партньорски организации.  
 

• Аранжиране на табло в РЗИ-Ямбол с плакат и предоставяне на 
информационни материали.  

 
• Информационна АНТИСПИН кампания по централните градски улици, 
организирана с доброволци от БМЧК. Ще бъдат раздавани здравно-
образователни материали,  картички и презервативи.  

 
• Дискусионен форум с ученици от Гимназия по икономика ”Г.С.Раковски” 
Ямбол на тема „Опасности от преждевременния полов живот. СПИН“ 
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• Среща–разговор на тема „Ранната бременност при непълнолетни и малолетни 
момичета, начини за предпазване от забременяване. СПИ и СПИН“ с 
ученици-роми от пети до осми клас при ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. 
Стралджа със съдействието на община Стралджа.  

 
• Среща – разговор с членове на Общинския съвет за сътрудничество по 
етнически и интеграционни въпроси в залата на Център за обществена 
подкрепа – гр. Стралджа на тема „СПИН. Рискове от преждевременното 
полово общуване“ и дискусия сред местната ромска общност. 

 
• Раздаване на здравно–информационни материали и презервативи в 
гимназиите в гр. Ямбол. Партньори са медицинските специалисти в 
училищата. 

 
• Услуги по доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН 
в лабораторията на РЗИ-Ямбол. 

 


