
1 

 

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

ОБЩИНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С  
ЛЯТНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ  
3 АВГУСТ – 13 СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

 
 
 
Благоевград 
 
Във връзка с лятната АНТИСПИН кампания мобилни кабинети за безплатно и анонимно 
консултиране и изследване за ХИВ ще бъдат разположени при следния график: 
 
07. 08. 2015 г., петък, от 11.00 – 15.00 ч.  
гр.Добринище, Община Банско - Alpha SPA and Pool /Минерален плажен комплекс/ 
 
16.08. 2015 г., неделя, от 11.00 – 13.00 ч. 
Аква парк Благоевград 
 
20.08.2015 г., четвъртък, от 10.00 – 14.00 ч. 
с.Огняново, Община Гоце Делчев – хотелски комплекси и плажовете към тях 
 
27.08. 2015 г., четвъртък, от 10.00 – 14.00 ч. 
гр.Сандански – център /площад/ пред СПА Хотел „Свети Никола” 
 
09.09.2015 г., сряда, от 11.00 –13.30 ч. 
гр.Благоевград, ЮЗУ ”Н.Рилски” – Първи корпус 
 

Бургас 
 
Лятната кампания в област Бургас ще следва следната програма: 
 
03.08.2015 год. (понеделник) - гр. Бургас  
 
11. 00 ч.  Откриване на лятната кампания с пресконференция в зала II на Експоцентър “Флора” 
(в Морската градина) с участието на представители на Министерство на здравеопазването, 
представители на местната власт, неправителствени организации, работещи по Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и младежи-доброволци. Представяне на фотографска 
изложба във фоайето на експоцентъра на тема „Работа на НПО на терен по превенция на ХИВ и 
СПИ”. Ритуално пускане на червена АНТИСПИН панделка, направена от балони, над морето.  
 
18:30 ч. Предоставяне на услуги по доброволно консултиране и тестване за ХИВ с мобилни 
медицински кабинети на две локации в град Бургас: 
 

• Летен театър – Морска градина 
• Културен център Морско казино – Морска градина 

 
Медицинските екипи в мобилните кабинети са от сдружение „Доза обич”, фондация „Областен 
ромски съюз” и РЗИ- Бургас. 
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07.08.2015 год. (петък), 20:00 часа 
Морската градина, на входа на фестивалното градче на „Spirit of Burgas” 
Предоставяне на услуги по доброволно консултиране и тестване за ХИВ с мобилен 
кабинет  
 
08.08.2015 год. (събота), 20.00 ч.  
Морската градина, на входа на фестивалното градче на „Spirit of Burgas” 
Предоставяне на услуги по доброволно консултиране и тестване за ХИВ с мобилен 
кабинет 
 
21.08.2015 год. (петък), 18:30 часа  
Курортен комплекс „Слънчев бряг” пред хотел „Кубан” 
Предоставяне на услуги по доброволно консултиране и тестване за ХИВ с мобилен 
кабинет 
 
03.09.2015 год. (четвъртък), 18:30 часа 
гр. Созопол пред Амфитеатъра  
Предоставяне на услуги по доброволно консултиране и тестване за ХИВ с мобилен 
кабинет  
 
11.09. 2015 год. (петък), 18:30 часа  
гр. Бургас, Морската градина  
Предоставяне на услуги по доброволно консултиране и тестване за ХИВ на терен с 
мобилен кабинет на сдружение „Доза обич”, фондация „Областен ромски съюз” и РЗИ - 
Бургас 

 

Варна  
 
Информационно – консултативни пунктове с мобилни медицински кабинети ще бъдат 
разположени при следния график: 
 
03.08., от 18.00 - 21.00 ч. площад „Севастопол” 
 
08.08., от 18.00 - 21.00 ч. площад „Севастопол” 
 
29.08., от 18.00 - 21.00 ч. площад „Севастопол” 
 
 
 
Велико Търново 
 
Безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще се предлага от РЗИ–
Велико Търново на локациите: 
 
29.07.2015 г., басейн – комплекс „Мираж” – гр. Свищов 
12.08.2015 г., басейн – гр. Лясковец 
19.08.2015 г., басейн – гр. Павликени 
26.08.2015 г.,  басейн – с. Леденик 
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01.09.2015 г.,  басейн – до Къпиновски манастир 
 
 
Видин 
 
Мобилни кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще 
бъдат разположени на следните места: 
 
14.08.2015 г. – басейн „Диана” – гр. Видин 
21.08.2015 г. – басейн „Импулс” – гр. Видин    
25.08.2015 г. – Крайдунавски парк – гр. Видин 
28.08.2015 г. – Общински басейн – гр. Кула 
 

Враца 
 
Услугата безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще се предлага при 
следния график: 
 
05.08.2015 г. – басейн гр. Враца 
07.08.2015 г. – басейн гр. Враца 
11.08.2015 г. – басейн гр. Враца 
13.08.2015 г. – басейн гр. Враца 
 
 
Габрово 
 
По време на кампанията населението в Габровска област ще има възможност да се 
изследва анонимно и безплатно в Микробиологична лаборатория при РЗИ –Габрово от 
7.30 до 14.00 ч. 
 
 
Добрич 
 
Мобилни кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще 
бъдат разположени при следния график: 
 
13.08.2015 г. - хотелски комплекс Дружба Бей Гардън, с. Кранево, община Балчик 
(Международен лагер)  
14.08.2015 г. - гр. Балчик 
25.08.2015 г. - гр. Силистра 
28.08.2015 г. - с. Калипетрово, област Силистра 
 
Кърджали  
 
Във връзка с лятната АНТИСПИН кампания – доброволното консултиране и тестване 
за ХИВ ще се извършва в лабораторния блок на РЗИ гр.Кърджали. 
 
Кюстендил 
 
РЗИ - Кюстендил съвместно с общинските ръководства в Кюстендил, Дупница, Бобов 
дол и Кочериново организират следните дейности за лятната кампания: 
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06.08.2015 г. гр.Бобов дол –на площада пред Общината 
 
10.00 - 14.00 ч. – доброволно консултиране и изследване за ХИВ и предоставяне на 
здравно-образователни материали и презервативи; изследване на количеството на 
въглеродния окис в издишания въздух на пушачите. 
 
07.08.2015 г. – гр.Дупница     
 
11.00– 13.00 ч.  – доброволно консултиране и изследване за ХИВ на площад „Свобода“ 
 
13.30 - 15.00 ч. – парк Рила - доброволно консултиране и изследване за ХИВ, 
консултиране и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; 
изследване на количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите. 
 
12.08.2015г. –  гр.Кочериново -центъра 
 
11.00 – 14.00 ч. –  доброволно консултиране и изследване за ХИВ и предоставяне на 
здравно-образователни материали и презервативи; изследване на количеството на 
въглеродния окис в издишания въздух на пушачите. 
 
14.08.2015 г. – площад „Велбъжд“ - Кюстендил 
 
11.00 – 14.00 ч. – доброволно консултиране и изследване за ХИВ и предоставяне на 
здравно-образователни материали и презервативи; изследване на количеството на 
въглеродния окис в издишания въздух на пушачите. 
 
 
Ловеч 
 
График за работа на терен на мобилен медицински кабинет с изпълнители сдружение 
“Знание” гр.Ловеч и РЗИ - Ловеч: 
 
03 – 31 август 2015 г. “Месец на отворените врати” с изследване и консултиране за 
ХИВ на желаещите в РЗИ гр. Ловеч 
 
01 – 04 септември 2015 г. Изследване и консултиране за ХИВ на желаещите с мобилен 
кабинет в гр.Ябланица 
 
04 – 07 септември 2015 г.  Изследване  и консултиране за ХИВ с мобилен кабинет в 
гр.Угърчин 
 
09 – 11 септември 2015 г. Изследване  и консултиране за ХИВ с мобилен кабинет в 
гр.Априлци  

 
12 – 13 септември 2015 г. Изследване и консултиране за ХИВ с мобилен кабинет в 
гр.Ловеч 
 
Мобилният кабинет ще бъде позициониран пред сградите на Общинските 
администрации в посочените градове. 
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Монтана 
 
Мобилната услуга по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ РЗИ –
Монтана ще предлага с график: 
 

• 12.08. 2015 г. от 10:00– 12:00 ч. спортно - атрактивен комплекс „Аугуста” 
Монтана 

• 17.08. 2015 г. от 10:00 – 12:00 ч. гр. Вършец – Център 
• 31.08. 2015 г. от 10:00– 12:00 ч. гр. Лом, Фондация „Рома” 
• 08.09.2015 г. гр. Берковица - център 
• 11.09.2015 г. от 11:00– 13:00 ч. гр. Монтана – център 
• 17.09.2015 г. от 11:00– 13:00 ч. гр. Лом – център 

 

Пазарджик 
 
По време на лятната кампанията в област Пазарджик се планират следните дейности: 
 

• В лабораторията на РЗИ-Пазарджик ще се предлага безплатно консултиране и 
изследване за ХИВ на всеки желаещ. 

 
• През месец август на плажове и басейни в област Пазарджик ще се раздават 

здравно-промотивни материали и презервативи. Здравни експерти от РЗИ ще 
консултират за начините за предпазване от ХИВ и други сексуално предавани 
инфекции. 

 
• В комплексите за социални услуги за деца и семейства и кризисните центрове от 

област Пазарджик ще се проведат видеолектории, като на присъстващите ще се 
раздадат презервативи и здравно-промотивни материали и ще им бъде 
предоставена възможността да проверят своя ХИВ статус чрез бързи тестове. 

 
• В Лятната читалня в парк–остров “Свобода“ ще се раздават здравно-

образователни материали за превенция на ХИВ и презервативи през целия 
период на кампанията в партньорство с РБ „Никола Фурнаджиев“ гр. 
Пазарджик. На 06.08., 27.08. и 03.09. от 16.00 часа всеки желаещ, посетил 
Лятната читалня, ще може да провери своя ХИВ статус в мобилен медицински 
кабинет. 

 
Мобилен медицински кабинет за безплатно и анонимно консултиране и изследване за 
ХИВ ще бъде разположен на следните локации: 
 

• 08.08. 2015 г., в ромската махала, гр. Пазарджик 
• 16.08.2015 г., центъра на гр. Пещера 
• 20.08.2015 г., с. Пищигово  
• 05.09.2015 г., с. Априлци 
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Плевен 
 
КАБКИС към РЗИ-Плевен ще предлага доброволно и анонимно консултиране и 
изследване за ХИВ на следните дати: 
 

• 22.08.2015 г. - басейн в гр. Плевен, ул. С. Стефано №47, от 10.00 до 15.00 ч. 
• 22.08.2015 г. - входа на парк „Кайлъка” , от 16.00. до 20.00 ч. 
• 04.09.2015 г. - пред МОЛ ”Център”,  от 10.00 до 16.00 ч.    

 
 
Перник 
 
Услуги по доброволно, анонимно и безплатно изследване за ХИВ на територията на 
област Перник ще се предоставят от сдружение „Асоциация здраве и бъдеще“ – гр. 
София и фондация „П.У.Л.С.“ – гр. Перник на следните места: 
 

• 12.08.2015 г. – от 16:00 до 18:30 часа – при входа на Централен градски парк, гр. 
Перник 

• 03.09.2015 г. – от 11:00 до 15:00 часа – гр. Радомир  
 

Пловдив 
 
Мобилни кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще 
бъдат разположени при следния график: 
 

• 04.08. 2015 г. гр. Кричим 
• 11.08. 2015 г. гр. Хисар 
• 18.08. 2015 г. гр. Асеновград 
• 25.08. 2015 г.  гр. Перущица 
• 01.09. 2015 г. гр. Карлово 
• 08.09. 2015 г. гр. Стамболийски 

 
 
Разград 
 
Услугата безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще се предлага в гр. 
Разград при следния график: 
 

• 11.08.2015 г. басейн „Мимоза“ 
• 25.08.2015 г. площад „Стефан Стамболов“ 
• 31.08.2015 г. хипермаркет „Кауфланд“ 

 
 
Русе 
 
На 06.08.2015 г. в МОЛ Русе РЗИ–Русе стартира лятна информационна кампания за 
доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН съвместно с партньорите 
Община Русе, МОЛ РУСЕ, БЧК, Сдружение ,,Център Динамика”, Сдружение 
,,Здравеопазване и превенция на хора в риск” по следния график: 
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• 06.08., от 14-16 часа – МОЛ Русе 
• 04.09., от 14-16 часа – Младежки парк,,Вазата”  

 
 
Силистра 
 
Безплатни изследвания на желаещи лица с експресен тест за ХИВ, сифилис и хепатит и 
консултация по темите ще се предлагат в лабораторията на РЗИ-Силистра  в периода 
03.08.2015 г. – 13.09.2015 г. 
 
На 25.08.2015 г. в гр. Силистра съвместно с КАБКИС към РЗИ Добрич ще се проведе 
експресно тестване за ХИВ, сифилис и хепатит и възможност за индивидуално 
консултиране в две последователни локации в центъра на града: 
 

• от 10:00 до 13:00 часа на площад „Свобода“ до Драматичен театър „Сава 
Доброплодни” 

• от 13:30 до 15:00 часа в хотелски комплекс „Дръстър“ 
 
На 28.08.2015 г. за населението в с. Калипетрово, община Силистра, ще се проведе 
информационна кампания с предоставяне на възможност за безвъзмездно и доброволно 
консултиране и изследване за ХИВ, сифилис и хепатит съвместно с КАБКИС към РЗИ-
Добрич. Медицинският екип в мобилния кабинет ще изпълнява дейности 
последователно: 
 

• от 10:00 до 13:00 часа, в Долната махала на с. Калипетрово 
• от 13:30 до 15:00 часа, в ромския квартал „Карото“ 
 

На 08.09.2015 г. от 10:00 до 15:00 часа за жителите в с. Зафирово, община Главиница, 
ще се проведе кампания „Да запазим посоката, да продължим пътя!“ съвместно с 
КАБКИС към РЗИ-Русе с възможност за доброволно и анонимно консултиране и 
изследване с експресен тест за ХИВ, сифилис и хепатит.  
 

Сливен 
 
РЗИ– Сливен планира лятна АНТИСПИН кампания със следния график: 
 

• 04.08.2015 г. – 13.00 ч., басейн, Градска градина, Сливен. Разполагане на изнесен 
пункт за доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ  

• 07.08.2015 г. – 14.00 ч., басейн „Аглика”, Сливенски минерални бани. 
Разполагане на изнесен пункт за доброволно и анонимно консултиране и 
изследване на ХИВ  

• 01.09.2015 г. – 13. 00 ч., басейн, Градска градина, Сливен. Разполагане на 
изнесен пункт за доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ. 

 
 
Смолян 
 
Във връзка с лятната АНТИСПИН кампания през целия месец август РЗИ – Смолян 
предлага безплатен ХИВ тест в приемния кабинет на РЗИ за всеки желаещ. 
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В два дни от м. август мобилни екипи ще предлагат безплатно и анонимно изследване 
за ХИВ/СПИН в градовете Девин и Златоград. 
 
 
София 
 
Столична регионална здравна инспекция ще се включи в лятната АНТИСПИН 
кампания с дейностите:  
 

• Акции на място в трите бази за настаняване на бежанци с консултиране и 
предлагане на изследване за ХИВ на 05.08., 12.08. и 19.08.2015 г.  

 
• Организиране на обучения за деца в риск в рамките на „Лято-7” съвместно с 

МКБППМН СО район „Сердика”.  
 

• Организиране на събития в социалните младежки центрове и домовете за деца, 
лишени от родителски грижи в столицата с цел популяризиране на презерватива 
като най–сигурния начин за предпазване от ХИВ и сексуално преносими 
инфекции чрез разпространение на материали, презервативи, дискусии и 
тематични табла. 

 
• Агитационна кампания с разпространение на информационни материали и 

презервативи в обществено достъпни места – басейни, Столичен 
информационен център и др. 

 
 
София област 
  
В периода 01–04.09. екип на РЗИ–Софийска област ще предостави безплатно и 
анонимно консултиране и изследване за ХИВ на служителите и пациентите на МБАЛ 
Самоков ЕАД, както и на всички желаещи жители и гости на града. Ще се проведе 
обучение с мултимедийна презентация на медицинския персонал за превенция на 
професионалния риск от СПИН и СПИ.  
 
През периода 07–11.09. в МБАЛ Етрополе ще се състои кампанията за безплатно и 
анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. 
 
Ще се проведе тематично обучение с  мултимедийна презентация сред представители 
на Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата гр. 
Костинброд и на възпитателите и персонала на Дома за деца, лишени от родителски 
грижи в с. Гурково, общ. Ботевград. 
 
На популярни за младите хора места (кафе-сладкарници, интернет клубове и басейни) 
на територията на Софийска област ще се раздават здравно – информационни 
материали и презервативи по график: 
 

12.08. – комплекс „Вятърните мелници” – с. Горна Малина 
19.08. – открит басейн гр. Златица 
25.08. – открит басейн гр. Драгоман 
02.09. – открити басейни с. Белчин бани 
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Стара Загора 
 
Мобилни медицински кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за 
ХИВ ще бъдат разположени на локациите: 
 

• 03.08.2015 г. ПРО ЕАД Павел баня 
• 04.08.2015 г. МБАЛ ЕООД Чирпан 
• 05.08.2015 г. МБАЛ ЕООД Казанлък 
• 08.08.2015 г. Комплекс „Плажа” Стара Загора 
• 08.08.2015 г. Хотел „Зорница” гр. Казанлък 
• 11.08.2015 г. МБАЛ ЕООД – Раднево 
• 12.08.2015 г. Парк „5-ти октомври” Стара Загора по случай Ден на младите хора  
• 15.08.2015 г. АРТ комплекс Стара Загора 
• 16.08.2015 г. Комплекс „Терма” с. Ягода 
• 18.08.2015 г. МБАЛ ЕООД Гълъбово 
• 22.08.2015 г. Комплекс „Овощник” 
• 29.08.2015 ПС „Мини Марица изток” - Старозагорски минерални бани 
• септември 2015 г. гр. Мъглиж  -  център и ромска махала 
• 4-5 септември 2015 г. ромски махали в гр. Гурково и гр. Николаево 
• септември 2015 г. Фестивал на различния поглед 

 
 
Търговище 
 
Безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ РЗИ-Търговище ще се 
предлага при следния график: 
 

• 30 и 31 юли – басейн „Блу меджик” в гр. Търговище 
• 6 и 7 август– басейн в комплекс „Рай” в гр. Търговище 
• 12 август – басейн в гр. Опака 
• 13 август – басейн в гр. Попово 

 
 

 
Хасково 
 
Мобилни кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще 
бъдат разположени при следния график: 

 

•  05 август 10.30 ч. –  комплекс „Фантазия“, парк „Кенана“  гр.Хасково 
•  07 август 10.30 ч. –  басейн   „Химик“ гр.Димитровград 
•  12 август 10.30 ч. –  басейн   „Химик“ гр.Димитровград 
•  19 август 10.30 ч. –  комплекс  „Елинор“ гр.Хасково  
•  21 август 10.30 ч. –  басейн  „Олимпик“ с.Минерални бани 
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Шумен 
 
По повод лятната АНТИСПИН иниацитива в периода от 03.08.2015 г. до 14.08.2015 г. в 
лабораторията на РЗИ – Шумен ще се предлагат безплатни и анонимни консултации и 
изследвания за ХИВ/СПИН за всеки желаещ. 
 
 
Ямбол  
 
Във връзка с лятната АНТИСПИН кампания РЗИ – Ямбол организира „Дни на 
отворени врати” от 03 август до 31 август 2015 г. Всички желаещи могат да установят 
своя ХИВ статус в Микробиологичната лаборатория на РЗИ – Ямбол на адрес: гр. 
Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 71.  Приемно време: всеки работен ден от 09.00 до 
16.00 ч.  
 
 


