
Дейности на РЗИ за отбелязване на Международния ден за съпричастност със 

засегнатите от ХИВ/СПИН – 15 май 2022 г. 

 

София 

Кабинетът за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на 

Столична РЗИ ще работи всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа за всеки желаещ да се 

изследва. В допълнение, във връзка с Международния ден за съпричастност със 

засегнатите от ХИВ/СПИН, СРЗИ е организирала извършване на водосвет, който ще се 

проведе на 20.05.2022 г.  

Благоевград 

15 май 2022 г. /неделя/. 

 10.00 часа – 10.30 часа -  Заедно край Кедъра пред Младежки дом Благоевград - 

поставяне на информационна табела, разгъване и шествие със Символичната 

червена лента в централна градска част. 

 11.00 часа – 13.00 часа - изследване с бързите тестове за ХИВ в мобилния кабинет, 

ситуиран в близост до МОЛ Ларго. 

 10.00 часа – 14.00 часа - разпространение на материали /листовки, брошури, 

дипляни, флаери, кондоми, символична червена лента и др./ на оживени места в 

града от доброволци /ученици и студенти/. 

 21.00 часа - 22.00 часа - Мемориал на запалените свещи – мото „Запали свещ, 

покажи съпричастност“. 

 Обучения и изследвания с бързите тестове на терен и в КАБКИС през м. май 2022 г. 

 

17.05.2022 г. - изследване с бързите тестове за ХИВ в ПГСАГ „В. Левски“ на ученици от 

10-тите класове. 

 

19.05.2022 г.  

 изследване с бързите тестове за ХИВ на здравни работници от ЦСМП Благоевград 

от 09.00 часа. 

 изследване с бързите тестове за ХИВ в НХГ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. 

Благоевград от 13.00 часа до 14.00 часа. 

 

20.05./30.05.2022 г. - обучения  и изследване в V СУ „Георги Измирлиев“, СУИЧЕ 

“Св.Кл.Охридски“, VII „Кузман Шапкарев“, ЕГ “Акад. Людмил Стоянов“, БПГ “Ичко 

Бойчев“, ПМГ “Акад. Сергей Корольов“, ПГТЛП “Гоце Делчев“. 

Организатори: РЗИ Благоевград, МОК Община Благоевград, Детски парламент, студенти 

от ЮЗУ «Н.Рилски». 

 

Варна 



 В КАБКИС към РЗИ-Варна ще се проведе АНТИСПИН кампания за безплатно, 

доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит B, Хепатит C 

и сифилис.  

 В Музей на здравето в РЗИ-Варна ще се прожектират видеофилми на тема 

ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции с раздаване на здравно-

образователни материали. 

 В няколко учебни заведения ще бъдат организирани беседи на тема ХИВ/СПИН и 

сексуално предавани инфекции с раздаване на здравно-образователни материали. 

 

Велико Търново 

 Информационна кампания за насочване на вниманието към проблема СПИН и 

повишаване на обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и 

други сексуално предавани инфекции. 

 Популяризиране на дейността на КАБКИС чрез обявяване на предоставяните 

услуги по безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ и 

СПИ. 

 

Видин 

 От 13 май до 15 май, включително, доброволци от ОСНВ ще раздават здравно-

информационни материали на ученици от училищата в град Видин и в 

Крайдунавски парк, предоставени от РЗИ Видин и Общински съвет по наркотични 

вещества – Видин.  

 На 13 май служителите от РЗИ Видин ще изразят своята солидарност, 

съпричастност и подкрепа към хората, живеещи с коварното заболяване, като 

закачат червена панделка на ревера си. 

 

Враца 

 13.05.2022г. - изследване за ХИВ от служители в КАБКИС в затвора във Враца; 

 Провеждане на информационна среща за превенция на ХИВ и СПИ със здравни 

медиатори от общините в област Враца; 

 Предоставяне на здравно-образователни материали в Превантивно-информационен 

център, гр. Враца; 

 Предоставяне на възможност за ежедневно изследване на ХИВ в КАБКИС в 

рамките на работното време на РЗИ Враца. 

 

Габрово 

 Провеждане на беседи в учебни заведения на територията на Област Габрово на 

тема: «Какво знаем и какво НЕ знаем за ХИВ/СПИН». 

 Кампания на 13 май в централна градска част в  Габрово /11.00-13.00 ч./, по време 

на която ще се раздават информационни материали. 

 Ще бъде изготвен и разпространен информационен материал за регионалните 

медии и сайт на РЗИ Габрово на тема: «ХИВ – помним, действаме, продължаваме». 



 

Добрич  

 През месец май - организиране и провеждане на лекции, обучения и викторини на 

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

поведение“ и „Контрацепция - нежелана бременност” в учебните заведения на 

област Добрич, съвместно с Местната комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни на гр. Тервел и гр. Каварна; 

 До края на месец май медицинските специалисти ще изнасят лекции и беседи в 

училищата в областта. Всяко училище ще отбележи 15.05.2022 г. с разнообразни 

форми и прояви по избор на учениците; 

 Изготвяне на информационен бюлетин и разпространението му до всички 

регионални медии; 

 Желаещите да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в Кабинета за 

анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) в РЗИ 

Добрич, който работи всеки ден от понеделник до петък от 8.30 до 16.00 часа. 

 

Кърджали 

В периода 11-31.05.2022 г.:  

 Провеждане на беседи в часа на класа във всички ПГ и СУ в област Кърджали на 

тема: “Презервативът – контрацептив, който предпазва от СПИ, СПИН и нежелана 

бременност”. 

 Разпространение на информационни материали, презервативи сред младите хора от 

област Кърджали. 

 11-18.05.2022 г., от 9.00 ч. до 16.00 ч.  - Ден на отворени врати в РЗИ-Кърджали за 

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

 

Кюстендил 

 11-13.05.2022 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч. - “Ден на отворени врати“ в РЗИ Кюстендил – 

анонимно изследване за носителство на ХИВ с експресни тестове и консултиране, 

предоставяне на здравно-образователни материали. 

 На пл. „Свобода“, гр. Дупница, съвместно с екипи от ЦОП ”За да има щастие в 

детските очи”, ще бъдат раздадени здравно–образователни материали на младежи 

от града. 

 Гимназия „Хр. Ботев“, гр. Дупница, СОУ „Христо Ботев”, гр. Кочериново, 

Читалище „Пробуда 1926“, общ. Дупница - беседи за любовта и рисковете от нея, 

лекции на тема „ХИВ/СПИН“, предоставяне на здравно-образователни материали. 

 

Монтана 

 Обучения – 2 броя сред уязвими общности на тема „Превенция и начини на 

заразяване с ХИВ/СПИН“; 

 Безплатно и анонимно изследване за ХИВ чрез бързи тестове.  

 



 

Пазарджик 

 В периода 09.05.2022 г. - 15.05.2022 г. всеки желаещ може да провери своя ХИВ-

статус. Гражданите ще имат възможност безплатно и анонимно да се изследват за 

ХИВ/СПИН в лабораторията на РЗИ. 

 В периода на кампанията на училищата в област Пазарджик ще се предоставят 

здравно-промотивни материали: „Стоп на наркотиците“, филмите „Ти гониш“,  

„Екстази“, „Какво знаем/не знаем за пубертета“, видео и аудио клипове, изпратени 

от МЗ по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. На гимназистите ще се 

раздават и презервативи. 

 На 10 май в СУ „Д. Гачев“, град Пазарджик, ще се проведе обучение на  тема: 

„Превенция на ХИВ и СПИ“. 

 На 13 май пред Сентрал Мол - Пазарджик съвместно с БМЧК – Пазарджик и ОСНВ 

- Пазарджик ще се  раздават презервативи и информационни материали на 

гражданите на Пазарджик.  

 

Перник 

 11.05 - 20.05.2022 г. - организиране и провеждане на Дни на отворените врати с 

информационен кът в сградата на РЗИ Перник с възможност за анонимно и 

безплатно консултиране и изследване на гражданите. 

 16.05 - 20.05.2022 г. – провеждане на срещи и дискусии с млади хора за повишаване 

информираността по проблема.  

 Изготвяне на информационен материал за отбелязване на Международния ден за 

съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. 

 Изготвяне и разпространение на флаери за популяризиране възможността за 

анонимно и безплатно консултиране и изследване на гражданите от лабораторията 

на РЗИ Перник. 

 Разпространяване на информационни материали сред младите хора, чрез 

медицинските специалисти в училищата. 

 

Плевен 

 12.05.2022 г. и 13.05.2022 г. от 10-12 ч. и от 14-16 ч. и на 15.05.2022 г. от 10-12ч. - 

изнасяне на КАБКИС на терен пред хипермаркет „Билла“ - ул. Асен Халачев №2, 

гр. Плевен. 

 11.05, 12.05 и 13.05.2022 г. - провеждане на изследвания във връзка с 

Международния ден за съпричастност в работното време на кабинета на РЗИ 

Плевен. 

 

Пловдив 

В периода 11.05 – 15.05.2022 г.: 

 Дни на отворени врати, в които в КАБКИС РЗИ Пловдив всеки желаещ ще получи 

анонимно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит С, Хепатит В и сифилис. 



 Предстоят беседи в 2 учебни заведения с раздаване на здравно-информационни 

материали и лентички за съпричастност. 

 

Разград 

През периода 11 - 20.05.2022 г.  

 Провеждане на дни на отворените врати за безплатно консултиране и изследване за 

ХИВ и други трансмисивни инфекции за граждани в сградата на РЗИ, всеки 

делничен ден от 9.00 до 14.30 часа.  

 Обучителна кампания за начините на разпространението и предпазване от 

заразяване с ХИВ/СПИН, хепатити и сексуално предавани инфекции сред ученици 

от учебни заведения и младежи от уязвими групи. 

 През периода 11 - 20.05.2022 г. с партньорството на БМЧК – Разград и ОбСНВ - 

Разград и ПИЦ към него провеждане на здравно-информационна кампания с 

предоставяне на възможност за безплатно, анонимно и доброволно изследване за 

ХИВ на лицата над 16 г.  

 На лицата над 16 г. мобилен екип на РЗИ Разград ще предостави на терен услуги по 

доброволно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бързи тестове при 

спазване разпоредбите на чл. 87 от Закона за здравето. 

 Отразявaне на проведените инициативи в местните средства за масова информация 

и публикуване на материали по темата на интернет страницата на РЗИ Разград. 

 

Русе 

През периода 04 – 15.05.2022 г. 

 В периода на кампанията ще бъдат проведени образователни лекции със 

събеседване и представяне на ММП на тема ,,Хепатит” и „ХИВ/СПИН и СПИ” сред 

ученици в русенски училища и други институции, акции на КАБКИС; 

 Разпространение на здравно-образователни материали сред широката общественост 

и млади хора в учебни заведения; 

 В периода от 04.05. до 15.05.2022 г. по местни радиостанции ще бъдат излъчени 

предавания на тема „ХИВ и Хепатит – рискове и превенция” и провеждане на 

безплатни изследвания/тестове/ за ХИВ/СПИН на граждани в КАБКИС-Русе на 

бул. ,,Придунавски“ 68 от 9-16 часа. 

 В периода на провеждане на кампанията през голямото междучасие в редица 

русенски училища ще бъде предоставена мултимедийна презентация на тема 

„Предпазване от СПИН, СПИ и Хепатит”;  

 04.05.: Представяне на ММП със събеседване по актуалната тема сред ученици в 

ПГИУ ,,Елиас Канети” на тема „СПИН и СПИ”; 

 10.05.: ПГ по туризъм представяне на ММП със събеседване по актуалната тема 

сред ученици на тема „СПИН и СПИ”; 

 11.05.: ПГТ "Иван П. Павлов" провеждане на ММП със събеседване по актуалната 

тема сред ученици на тема „СПИН и съвременна контацепция”; 



 12.05.: От 12.30 часа в СУ „Христо Ботев” ще бъде отбелязан Международният ден 

за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН с музикална програма и 

предоставяне на информационни материали.  

 13.05.: В МГ „Баба Тонка” ще бъде отбелязан Международният ден за 

съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН с кратка програма (флаш-моб) и 

предоставяне на информационни материали. 

 

Силистра 

 от 11 до 13.05.2022 г. - Дни на отворени врати в РЗИ Силистра за безплатно, 

доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ; 

 Разпространение на здравно-образователни материали за повишаване на 

обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и СПИ. 

 

Сливен 

 В периода от 11.05.2022 г. до 31.05.2022 г. „Седмици на отворените врати“  за 

предоставяне на услуги по безплатно, доброволно и анонимно консултиране и 

изследване с бързи тестове за ХИВ и СПИ всеки работен ден при следния работен 

график: от 08.30 ч. до 12.30 ч. и 13.00 ч. до 15.00 ч. в Регионална здравна 

инспекция-Сливен, вирусологична лаборатория, адрес: ул. „Пейо Яворов“ № 1;  

 За регионалните медии ще се изготви информация с най-актуалната статистика за 

ХИВ/СПИН в България; информацията ще бъде качена и на интернет страницата на 

РЗИ Сливен; 

 Изготвяне на информационно табло по темата ХИВ/СПИН, което ще бъде 

поставено на общодостъпно място във фоайето на РЗИ Сливен;  

 Публикуване на здравно-информационни материали, които ще популяризират 

употребата на предпазни средства и ще мотивират гражданите да проверят 

актуалния си ХИВ статус.  

 

Смолян 

 В периода от 11 - 20.05.2022 г. - кампания за безплатно, доброволно и анонимно 

изследване и консултиране за ХИВ; хепатит В; С и сифилис, всеки работен ден от 

9:00 до 16:00 часа в Приемния кабинет на здравната инспекция.  

 На всички медицински специалисти от средните училища на областта е 

предоставена презентация относно СПИН за провеждане на обучения. 

 Преслист за регионалните медии с информация за деня. 

 

Софийска област 

 16.05.2022 г. - провеждане на безплатно и анонимно изследване и консултиране на 

млади хора, граждани и ученици с бързи тестове за ХИВ в гр. Сливница в сградата 

на Средно училище „Св. Св Кирил и Методий“ (здравен кабинет на учебното 

заведение). 



 16.05.2022 г. - организиране и провеждане на две здравно-образователни кампании 

в ПГТ „Никола Йонков Вапцаров“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , гр. Сливница; 

двете инициативи включват следните дейности: представяне на презентация „Какво 

трябва да знаем за СПИН„ под мотото „ХИВ – помним, действаме, продължаваме“ 

с информация за симптомите на ХИВ и СПИН, рисковите поведения, начините за 

предпазване, както и посочените адреси и телефони на Кабинети за безплатно и 

анонимно изследване за ХИВ и СПИН в София; интерактивна игра „Видовете 

сексуалност – асоциативен облак“; беседа за безопасно общуване със заразени с 

вируса ХИВ и болни от СПИН; 

 Предоставяне на здравно-информационни материали по темата „Какво знаем и 

какво не знаем за СПИН“, издадени от МЗ. 

 Здравно-информационна кампания, която ще включва: разпространение на здравно-

информационен материал на тема „15 май 2022 г. – Международен ден за 

съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН“, за печатните медии, за сайта на 

инспекцията, за сайтовете на 22-те общини в областта и на сайта на РИО – София 

област за ползване от сайтовете на учебните заведения в областта. 

 

Стара Загора 

 На 10.05.2022 г. и на 13.05.2022 г. обучение на ученици от СУ „Максим Горки“, гр. 

Стара Загора на тема „Рисково сексуално поведение“. 

 На 16.05.2022 г. ще се проведе координационна среща в РЗИ Стара Загора с 

представители на неправителствени организации и общински структури. 

 На 18.05.2022 г. ще се проведе обучение на доброволците към превантивен център 

по зависимостите на тема „Рисково сексуално поведение“. 

 На 19.05.2022 г. консултанти на РЗИ Стара Загора ще предоставят услуги за 

анонимно консултиране и безплатно изследване за ХИВ и ППИ в мобилният 

консултативен кабинет на желаещи бежанци от Социални жилища за временно 

настаняване на хора в риск - гр. Стара Загора, ул, ,.Мусала” 26. 

 На 19.05.2022 г. и 26.05.2022 г. в СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора и ПГСАГ 

„Л. Байер“, гр. Стара Загора — консултации на тема „Рисково сексуално 

поведение“ и изследване на нивото на въглероден монооксид в издишан въздух. 

 От 11.05.2022 г. до 13.05.2022 г. КАБИС към РЗИ Стара Загора, ул, „Стефан 

Караджа” 10, обявява „Ден на отворените врати”, където ще се предоставят услуги 

за анонимно консултиране и безплатно изследване за ХИВ и ППИ. 

 

Търговище 

 Обучение на ученици от VII – XII клас в 2 професионални гимназии – сексуално 

/полови/ предавани болести и ХИВ. 

 Организиране на безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ. 

 В периода 10.05.-15.05.2022 година в гр. Търговище се провежда Традиционният 

пролетен панаир. Събитието ще бъде използвано за разпространение на печатни 

здравни материали, чрез които ще се повиши информираността на населението. 

 



Хасково 

 13.05.2022 г. - ден на отворените врати от 09.00 – 15.00 часа за посещения от групи 

ученици за запознаване с работата на кабинета и дискусии по сексуално 

предаваните болести. 

 12.05. - 13.05.2022 г. от 09.00 часа – 15.00 часа КАБКИС при РЗИ Хасково ще 

провежда безплатно консултиране и изследване за СПИН  и сексуално предавани 

инфекции. 

 

Шумен 

 В периода от 11.05.2022 г. до 20.05.2022 г. - безплатно и анонимно изследване за 

ХИВ/СПИН, пл. „Освобождение” №1, ет. 2, ст. № 11 от 9,00 ч. до 16,00 ч. 

 Тренинги по темата ХИВ/СПИН в Комплекс за социални услуги „Детелина“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр. Шумен, съвместно с 

БЧК, гр. Шумен. 

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

представители на РЗИ Шумен по заявка от медицински специалисти на училищата 

от област Шумен. 

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

център I и в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”). 

 

Ямбол 

 В периода 11.05. - 18.05.2022 г. – Седмица на Отворените врати и информиране за 

възможността да се направи безплатен и анонимен тест за ХИВ и Хепатит С в 

лабораторията на РЗИ Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев № 71, 

приемно време: всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. 

 Аранжиране на табло с плакати и информационни материали за ХИВ/СПИН в 

сградата на РЗИ Ямбол. 

 Анонсиране на кампанията в медиите с цел да насочи вниманието към проблема 

СПИН и да повиши обществената информираност за начините на предаване на 

ХИВ и други сексуално предавани инфекции, с акцент върху мотото „ХИВ – 

помним, действаме, продължаваме“.  

 

Всички регионални здравни инспекции в страната ще изнесат информация за кампанията 

на интернет страниците си.  

 

 

 


