
Инициативи във връзка с 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН 

  

София 

Столична РЗИ ще организира и проведе обучения, презентации и ще предостави 

здравно-информационни материали на ученици от столични училища в периода 

1.12.2022 г. - 9.12.2022 г. 

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

Столична РЗИ ще работи всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа. 

 

Благоевград 

Планирани инициативи на 1 декември 2022 г.: 

 11.00 часа – 11.45 часа в РБ „Д. Талев“: Интерактивно обучение на ученици от 

10. клас при VII СУ „Кузман Шапкарев“ и 12. клас при Благоевградска 

професионална гимназия „Ичко Бойчев”  на тема „ХИВ/СПИН“.  

 11.45 часа – 12.00 часа: Ритуално разгъване и спускане на Символичната червена 

лента от сградата на Регионална библиотека „Д.Талев“ – Благоевград в посока 

РЗИ Благоевград под мотото „ХИВ – помним, действаме, продължаваме“, с 

участието на ученици, студенти и представители на МОК Благоевград. 

 12.00 часа – 13.00 часа – РЗИ Благоевград: „Аз знам, а ти?“ – посещение и 

запознаване с КАБКИС. Изследване с бързи тестове за  HIV, хепатит В и 

хепатит С. 

 13.30 часа – 14.30 часа, ЮЗУ „Н. Рилски”: Лекция, демонстрация и дискусия на 

тема „СПИН – Силата да продължиш с Истината и Надеждата“ със студенти  от 

ЮЗУ „Н. Рилски“, факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“. 

 10.00 часа – 16.00 часа: Разпространение на здравно-образователни материали в 

централна градска част, училища и здравни заведения на територията на община 

Благоевград. 

Планирани инициативи в периода 2.12.2022 г. – 9.12.2022 г.: 

 „Млад и знаещ, модерен и здрав“ – интерактивни обучения по темата със 

съдействието и участието на ученици от Детски парламент, Благоевград. 

 „Знам къде и знам защо“ – информационна кампания за КАБКИС със 

съдействието на Младежки Червен кръст – Благоевград. 

Работно време КАБКИС:  

 1 декември, от 9.00 до 16.00 часа – изследване в кабинета; 

 1 декември, от 13.00 до 15.00 часа – мобилна услуга в ЮЗУ „Н. Рилски“; 

 От 2.12.2022 г. до 9.12.2022 г., ежедневно, от 12.30 до 16.00 часа, без събота и 

неделя. 

 

Бургас 



Дейности за 1 декември 2022 г.: 

 В центъра на града ще бъде организирано шествие с участието на БЧК, РЗИ, 

община Бургас, доброволци и ученици от града, което ще завърши със запалване 

на панделката, символ на АНТИСПИН кампанията.  

 РЗИ Бургас, съвместно с община Бургас, планира провеждането на лекции, 

беседи и дискусии, както и раздаване на здравно-информационни материали на 

ученици в 10., 11. и 12. клас. 

Дейности в периода 2.12.2022 г. – 9.12.2022 г.: 

 По време на съвместната кампания в лабораторията на PЗИ Бургас и КАБКИС 

ще се предлагат безплатни бързи имунохроматографски тестове за доказване на 

антитела срещу ХИВ, повърхностен антиген на хепатит В, антитела срещу 

хепатит С. 

 Всички желаещи да се тестват могат да го направят в сградата на РЗИ на ул. 

„Александровска“ №120 в кабинети №102 и №203, от 8.30 до 16.00 часа.  

 В рамките на кампанията ще бъдат раздавани здравно-информационни 

материали. 

 

Варна 

Съвместно с Община Варна, РЗИ Варна планира следните дейности под мотото „Пазя 

себе си, пазя и теб!“ на 1 декември 2022 г.: 

 Информационна кампания и кампания за безплатно и анонимно консултиране и 

изследване за ХИВ в мобилен медицински кабинет: от 10.00 до 13.00 часа в 

Медицински университет – Варна (пред сградата на ректората) и от 17.00 до 

20.00 часа пред Делта Планет мол; 

 От 18.00 часа в Медицински университет – Варна ще се проведат дискусионни 

срещи и обучения на студенти; 

 Информационни кампании в 11 гимназии и средни училища, с разкрити 

превантивни клубове; 

 От 12.00 до 13.00 часа – информационни кампании в Медицински колеж; 

 От 13.30 до 14.40 часа – интерактивно обучение на студенти, специалност 

„Медицински лаборант“ от Медицински колеж на тема: „Знаем ли достатъчно за  

ХИВ/СПИН?“; 

 Онлайн инициативи във Facebook и Instagram, със слоган „Пазя себе си, пазя и 

теб“; 

 В Youtube канала „p2prevention“ могат да се видят обучителни видеа, 

подготвени от доброволците на Градски превантивен клуб.  

Планирани инициативи в периода 1.12.2022 г. – 9.12.2022 г.: 

 Дни на отворените врати – РЗИ Варна, Музей на здравето, КАБКИС; 



 Дни на отворени врати – анонимно и безплатно консултиране и изследване в 

кабинета на РЗИ Варна (ул. Брегалница №3). 

 

Велико Търново 

 Здравно образование за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани 

инфекции (СПИ), сексуално и репродуктивно здраве – интерактивни обучения и 

презентации с доброволци от БМЧК и ученици от професионални гимназии и 

основни училища във Велико Търново; 

 Арт работилница за изработка на кутийки за презервативи, с послание за 

отговорно сексуално поведение и червени лентички, ролеви игри и дискусия на 

тема „Знаем ли всичко за СПИН“ в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико 

Търново; разпространение на презервативи и „построяване“ на мобилна червена 

панделка в знак на съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН;  

 Оказване на съдействие за организиране на кампания, посветена на превенцията 

на ХИВ/СПИН сред млади хора от четири училища в градовете Горна 

Оряховица и Павликени; 

 Публикуване на здравно-образователни материали на сайта и на фейсбук 

страницата на РЗИ Велико Търново; 

 Популяризиране на дейността на КАБКИС чрез обявяване на предоставяните 

услуги по безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване на 

ХИВ и СПИ. 

КАБКИС в РЗИ Велико Търново е с работно време: от понеделник до петък от 9:00 до 

12:30 часа и от 13:00 до 15:30 часа. 

 

Видин 

На 1 декември 2022 г., от 11.00 часа, ще се проведе лекция с доброволци от Български 

младежки Червен кръст в сградата на БЧК на тема: „Полово предавани болести“. На 

жителите и гостите на града ще бъдат разпространявани информационни материали. 

 

Враца 

Дейности от 28.11.2022 г. до 9.12.2022 г.: 

 Предоставяне на здравно-образователни материали сред обществеността; 

 Консултиране и изследване за ХИВ, хепатит B и хепатит C в КАБКИС, в 

работното време на РЗИ Враца.  

На 1 декември 2022 г. от 12.50 часа ще се проведат съвместни дейности със здравен 

медиатор на община Враца и ПИЦ, гр. Враца сред ученици от 11. клас в СУ „Никола 

Войводов“, гр. Враца.  

 



Габрово 

 На училищата в област Габрово ще се предоставят информационни материали, 

ще бъдат разигравани викторини, ще се изготвят колажи и ще се проведат  

дискусии с учениците; 

 В централна градска част на града ще се раздават здравно-образователни 

материали; 

 Ще бъде изготвен и разпространен информационен материал за регионалните 

медии и сайт на РЗИ Габрово. 

 

Добрич  

 Организиране и провеждане на лекции, обучения и викторини на теми: 

„Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ“, „Превенция на рисково сексуално 

поведение“, както и предоставяне на здравно-образователни материали и 

презервативи, осигурени от РЗИ Добрич, в учебните заведения на територията 

на областта, съвместно с Местната комисия за борба с противообществени 

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

 Всички желаещи да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в Кабинета 

за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС), който 

работи към РЗИ Добрич всеки ден от понеделник до петък от 9.00 до 16.00 часа. 

 

Кърджали 

Партньори: Народно читалище „Родопски фар“, ОУ „Васил Левски“, СУ „Владимир 

Димитров - Майстора“, ОУ „П.К.Яворов“.                 

 

Дейности на 1.12.2022 г.: 

                                                                            

 12.00 часа, СУ „Вл. Димитров - Майстора“ – беседа и прожекция на филма 

„Клопка“ на ученици от 8. до 12. клас; 

 

 14.00 ч. в НЧ „Родопски фар“ – прожекция на филма „Какво (не) знаем за 

пубертета?“ на ученици от 6. клас от ОУ „Васил Левски“. 

                                                                                                 

Дейности в периода 1.12.2022 г. – 9.12.2022 г.: 

 От 9.00 до 15.00 часа - дни на отворени врати за анонимно и безплатно 

изследване за ХИВ и СПИ, лаборатория „Медицински изследвания”, РЗИ 

Кърджали. 

Дейности в периода 5.12.2022 г. – 9.12.2022 г.: 

 Дом на здравето – беседа за превенция срещу СПИН и полово предавани 

болести с посетители на Дома на здравето към РЗИ Кърджали. 

 



Кюстендил 

Инициативи в периода 1.12.2022 г. – 9.12.2022 г.: 

 „Ден на отворени врати“ от понеделник до петък от 9.00 до 15.00 часа в сградата 

на РЗИ Кюстендил (кв. „Румена войвода“, ул. „Тинтява“) – безплатно анонимно 

консултиране и изследване с бързи тестове за HIV, хепатит В, хепатит С и 

изследване за сифилис на всички желаещи, както и предоставяне на здравно-

образователни материали;  

 ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гимназия „Хр. Ботев“, Здравен медиаторски център 

и читалище „Пробуда 1926“ гр. Дупница – беседи, лекции, презентации на тема 

„ХИВ/СПИН“, предоставяне на здравно-образователни материали; 

 ПГИМ „Йордан Захариев“, СУ „Васил Левски“, Здравен медиаторски център, гр. 

Кюстендил – беседи, лекции, презентации на тема „ХИВ/СПИН“, предоставяне 

на здравно-образователни материали; 

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

щастие в детските очи“, ще бъдат раздадени здравно-образователни материали 

на младежи от града. 

 

Ловеч 

 От 1.12.2022 г. до 9.12.2022 г. в микробиологична лаборатория на дирекция НЗБ 

при РЗИ Ловеч ще се провеждат безплатни изследвания на желаещите граждани. 

Лабораторията работи всеки делничен ден от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 

16.00 часа; 

 Провеждане на анонимни и безплатни изследвания с млади хора от гр. Ловеч – 

ППМГ, ПГВМ, ПГМЕТ; 

 Съвместни дейности със здравните медиатори по общини – раздаване на 

материали по темата за информиране на населението в съответната община и 

етнос; 

 Улична акция съвместно с БЧК за разпространение на кондоми и флаери. 

 

Монтана 

Инициативи на 1.12.2022 г.: 

 ПГГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – провеждане на обучения с цел 

повишаване информираността на населението за превенция от заразяване със 

СПИН/ХИВ, СПИ и хепатит и безплатно изследване за ХИВ и хепатит; 

 кв. „Огоста“ – провеждане на обучения с цел повишаване информираността на 

населението за превенция от заразяване със СПИН/ХИВ, СПИ и хепатит сред 

рискови групи и безплатно изследване за ХИВ и хепатит. 

Инициативи на 2.12.2022 г.: 



 Провеждане на обучения с цел повишаване информираността на населението за 

превенция от заразяване със СПИН/ХИВ, СПИ и хепатит сред рискови групи в 

кв. „Кошарник“, гр. Монтана и безплатно изследване за ХИВ и хепатит. 

Инициативи на 5.12.2022 г.:  

 Провеждане на обучения с цел повишаване информираността на населението за 

превенция от заразяване със СПИН/ХИВ, СПИ и хепатит сред ученици на ФСПГ 

„Васил Левски“, гр. Монтана и безплатно изследване за ХИВ и хепатит. 

Инициативи на 7.12.2022 г.: 

 Провеждане на обучения с цел повишаване информираността на населението за 

превенция от заразяване със СПИН/ХИВ, СПИ и хепатит сред рискови групи в 

кв. „Раковица“, гр. Берковица и безплатно изследване за ХИВ и хепатит. 

 

Пазарджик 

В периода 28.11.2022 г. – 9.12.2022 г. се организират седмици на отворени врати за 

безплатно, анонимно изследване и информиране за ХИВ/СПИН в лабораторията на 

РЗИ Пазарджик.  

Дейности на 1.12.2022 г.: 

 от 11.00 до 12.30 часа – в централната градска част на гр. Пазарджик, съвместно 

с Български младежки Червен кръст и Общински съвет по наркотични вещества 

– Пазарджик, ще се раздават здравно-промотивни материали, червени балони и 

презервативи (осигурени с финансовата подкрепа на Община Пазарджик); 

 от 13.30 часа в гр. Септември, съвместно с МКБППМН – Септември, Община 

Септември, СУ „Христо Ботев“, СУ „Христо Смирненски“ и ПГ по МЗС, ще се 

проведе кампания „Не на дрогата и СПИН-а!“. Ученици от СУ „Христо Ботев“ 

ще изготвят панделка от червени балони, ситуирана в центъра на града. В трите 

училища е обявен конкурс за рисунка, есе, презентация на тема: „Не на дрогата 

и СПИН-а!“. Отличените участници ще получат награди. В зала, осигурена от 

Община Септември, ще се изнесе презентация на тема: „ХИВ/СПИН и как да се 

предпазим!“ и ще се прожектира филмът „Ти гониш“/„Екстази“. Лаборант от 

РЗИ Пазарджик ще демонстрира изследване за ХИВ с бързи тестове.  

 

Перник 

 Анонимно и безплатно консултиране и изследване на граждани за ХИВ и СПИ; 

 Провеждане на Дни на отворените врати в сградата на РЗИ Перник; 



 Повишаване информираността на обществеността по отношение на ХИВ/СПИН 

и СПИ; 

 Провеждане на срещи и дискусии с млади хора;  

 

Плевен 

Планираните дейности за КАБКИС при РЗИ Плевен, съвместно с БЧК-Плевен: 

 1.12.2022 г., от 10.00 до 13.00 часа – изнасяне на КАБКИС на терен в МБАЛ, гр. 

Левски; 

 2.12.2022 г., от 10.00 до 13.00 часа – изнасяне на КАБКИС на терен в МБАЛ 

„Авис Медика“, гр. Плевен;   

 7.12.2022 г., от 10.00 до 13.00 часа – изнасяне на КАБКИС на терен в УМБАЛ 

„Св. Марина“, гр. Плевен; 

 От 1.12.2022 г. до 9.12.2022 г., от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в 

КАБКИС в РЗИ Плевен.  

 

Пловдив 

Инициативи на 1.12.2022 г.:  

 Здравна беседа сред ученици от ромски произход от Професионална гимназия 

по лозарство и винарство „Христо Ботев“, гр. Перущица, на тема „ХИВ/СПИН – 

знаем ли достатъчно“ и прожекция на късометражен филм за превенция на 

ранни бракове и предпазване от ранна и нежелана бременност; 

 Публикуване на тематичен материал на сайта и на информационното табло в 

сградата на РЗИ Пловдив;  

 Разпространение на здравно-информационни материали и червени лентички в 

знак на съпричастност със заболелите от СПИН сред учебни заведения и 

социални домове на територията на област Пловдив и в Център за обществена 

подкрепа, Столипиново; 

 Организиране и прием на доброволци от Български младежки Червен кръст – 

Пловдив, във връзка със запознаване с дейността на Кабинета за анонимно и 

безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС); 

 КАБКИС в РЗИ Пловдив (ул. Перущица № 1) ще работи всеки делничен ден от 

9.00 до 16.00 часа.    

   

Разград 

Инициативи в периода от 1.12.2022 г. до 9.12.2022 г.:  

 провеждане на Дни на отворените врати за безплатно консултиране и изследване 

за ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сифилис в сградата на РЗИ, всеки делничен ден 

от 9.00 до 15.00 часа;  



 Обучителна кампания за начините на разпространение и предпазване от 

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

ученици от учебни заведения и младежи от уязвими групи; 

 Разпространение на здравно-информационни материали в профилирани и 

професионални гимназии в област Разград, с партньорството на БМЧК – 

Разград; 

 Публикуване на материали по темата на сайта на РЗИ Разград. 

 

Русе 

По време на кампанията ще се правят изследвания с бързи имунохроматографски 

тестове за ХИВ при следния график: 

 На 1.12.2022 г., от 16.00 до 18.00 часа – мобилен екип на РЗИ Русе ще бъде в 

МОЛ-Русе, гр. Русе, съвместно с представители на БЧК, гр. Русе; 

 На 7.12.2022 г., от 9.30 до 11.30 часа – в Професионална гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“, гр. Русе;  

 Всеки работен ден от 1.12.2022 г. до 9.12.2022 г., от 9.00 до 15.00 часа – в 

лабораторията на РЗИ Русе.  

 

Силистра 

 На 1 декември от 11.00 часа – провеждане на мероприятия, съвместно с 

Превантивно-информационен център по наркотични зависимости, гр. Силистра 

в Професионална гимназия по селско стопанство, с. Ситово; 

 Информационна кампания, съвместно с Превантивно-информационен център по 

наркотични зависимости, гр. Силистра на площад „Свобода“. Разпространение 

на здравно-образователни материали и презервативи  на 1 декември от 15.00 

часа; 

 Изготвяне на  информационен материал за сайта на РЗИ Силистра. 

 

Сливен 

 Разполагане на мобилен консултативен кабинет за анонимна и безплатна 

проверка на ХИВ статуса в централната част на град Сливен. Доброволци от 

БМЧК – Сливен ще предоставят информационни материали и презервативи; 

 Организиране на Седмица на отворените врати за предоставяне на услуги по 

безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване с бързи тестове 

за ХИВ и СПИ в РЗИ Сливен, (ул. „Пейо Яворов“ № 1);  

 Изготвяне на информационен материал за регионалните медии с актуалната 

статистика за ХИВ/СПИН у нас;  

 Информация за сайта на РЗИ Сливен; 

 Изготвяне и поставяне на информационно табло по темата ХИВ/СПИН в РЗИ  

Сливен;  



 Публикуване на здравно-информационни материали за популяризиране 

употребата на предпазни средства и мотивиране на гражданите да проверят 

актуалния си ХИВ статус. 

 

Смолян 

 Всеки работен ден, от 1.12.2022 г. до 9.12.2022 г., от 10.00 до 14.00 часа, всеки, 

който желае, ще може да се изследва безплатно и анонимно за ХИВ/СПИН, 

сифилис, хепатит В и С в Кабинета за медицински изследвания в инспекцията; 

 Тиражиране на брошура относно риска от инфектиране с ХИВ/СПИН и 

начините за предпазване от инфекцията; 

 Информационни акции на 1.12.2022 г. с участието на младежите от БМЧК – 

Смолян, сред гимназистите от шест общини (Смолян, Баните, Мадан, Рудозем, 

Неделино, Чепеларе). 

 

Софийска област 

 В сътрудничество с доброволци от Младежкия Червен кръст в гр. Пирдоп ще се 

организира викторина на тема „Какво знаем и не знаем за СПИН?“, презентация 

на тема „Начини за предпазване от сексуално предавани инфекции“; 

интерактивна игра „Видове сексуалност и рискове от заразяване с ХИВ/СПИН“;  

 В гр. Своге ще се проведе разяснителна кампания с млади хора от ПГ „Велизар 

Пеев“ за превенция на заразяването с ХИВ/СПИН и СПИ;  

 В седмицата 1.12. – 9.12.2022 г. – безплатно и анонимно консултиране и 

изследване за ХИВ и СПИ на желаещи млади хора от гр. Своге, в партньорство с 

общинското ръководство; 

 Здравно-информационни материали, в партньорство с регионалните медии, 

които ще се публикуват на сайта на Инспекцията за ролята на безопасното 

сексуално поведение за превенция на СПИН и популяризиране на анонимното и 

безплатно консултиране и тестване за ХИВ в Кабинетите за безплатно и 

анонимно изследване за ХИВ/СПИН /КАБКИС/.  

 

Стара Загора 

 На 1.12.2022 г. КАБКИС ще предоставя услуги за анонимно консултиране  и 

безплатно изследване с бързи тестове за ХИВ пред Община Стара Загора; 

 На 1.12.2022 г. ПИЦ Стара Загора ще проведе беседи на учениците от 6. и 7. 

клас от 5 ОУ „Митьо Станев“ на тема „ Вземане на решения за здравословен 

начин на живот“; 



 На 2.12.2022 г. експерти от РЗИ Стара Загора ще проведат беседа в затвора в 

града на лица, лишени от свобода, на тема „СПИН, мерки за превенция“; 

 В периода 5.12. – 9.12.2022 г. КАБКИС ще бъде на терен в кв. „Лозенец“, гр. 

Стара Загора; 

 Стационарният кабинет КАБКИС към РЗИ Стара Загора ще консултира и 

изследва всички желаещи граждани. 

Експерти от дирекция „ОЗ“ при РЗИ Стара Загора ще проведат беседи на тема „Рисково 

сексуално поведение“ в следните учебни заведения: 

 1.12.2022 г. – ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник;   

 5.12. 2022 г. – 9 ОУ „В. Ханчев“; 

 7.12.2022 г. – ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък;  

 8.12.2022 г. – 5 ОУ „Митьо Станев“; 

 12.12.2022 г. – ОУ „Св. Климент Охредски“, гр. Крън. 

 

Търговище 

 Медийна кампания; 

 Организиране на безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и 

СПИ сред уязвими групи на територията на област Търговище в сградата на РЗИ 

и в изнесени пунктове в населени места от общ. Търговище и общ. Попово; 

 Обучения сред ученици от 8. до 12. клас от област Търговище; 

 Разпространение на здравно-образователни материали на територията на област 

Търговище, съвместно с доброволци от БМЧК, относно начините на заразяване 

и предаване от ХИВ/СПИН и други СПИ; 

 Предоставяне на информационно-образователни материали на здравните 

медиатори от област Търговище. 

 

Хасково 

 На 1 декември, от 10.30 часа, КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно 

консултиране и изследване за СПИН в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. 

Хасково; 

 



 На 2, 5, 6, 8 и 9 декември, от 9.00 до 15.00 часа, РЗИ Хасково организира Дни на 

отворените врати в КАБКИС, като ще се извършва безплатно и анонимно 

консултиране и изследване за ХИВ, хепатити В и С; 

 На 7 декември, от 10.30 часа, КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно 

консултиране и изследване за СПИН в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, 

гр.Хасково; 

 В периода от 1.12. до 9.12.2022 г. – оформяне на кътове в училищата със 

здравно-образователни материали и информационни табла за СПИН, в т.ч.: 

организиране на конкурс за плакат на тема „Живот без СПИН”; презентации на 

тема „Какво е СПИН и как да се предпазим?”, „Какво зная за СПИН?”; дискусии 

с ученици; провеждане на радиопредаване на тема „Какво е  СПИН?” с  ученици 

от СУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр. Хасково; организиране на здравни беседи с 

ученици на тема „Бъди информиран, пази живота!“, „Какво знаем и какво не 

знаем за СПИН?“, „СПИН – начини на заразяване, симптоми, превенция“; 

разпространение на здравно-образователни материали в учебните заведения на 

област Хасково.      

 

Шумен 

 Безплатно и анонимно изследване за ХИВ и хепатит С в лабораторията на РЗИ 

Шумен;  

 Изготвяне на материал за сайта на РЗИ Шумен; 

 Обучителни семинари на тема: „Рисково поведение и как да се предпазим от 

сексуално-предавани инфекции“ в Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи №3, гр. Шумен, Комплекс за социални услуги „Детелина“ и учебни 

заведения, съвместно с доброволци на Български младежки Червен кръст; 

 Разпространение на здравно-образователни материали в учебните заведения и в 

централната част на гр. Шумен, съвместно с БМЧК, гр. Шумен. 

 

Ямбол 

 В периода от 1.12. до 9.12.2022 г. РЗИ Ямбол организира Седмица на отворените 

врати и предоставя възможност на всички желаещи да си направят безплатен и 

анонимен тест за ХИВ и СПИ в лабораторията на РЗИ, всеки работен ден от 8.30 

до 16.00 часа;    

 Служители на РЗИ Ямбол, съвместно с Български младежки Червен кръст, ще 

предоставят здравно-образователни информационни материали и картички на 

гражданите; 

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

сградата на РЗИ Ямбол;  

 Раздаване на здравно-информационни материали в ОбУ „Д-р Петър Берон“, СУ 

„Свети Климент Охридски“, ПГ ЛПЕХТ и ПГ ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ и 

организиране на обучения с медицински специалисти в училищата;  



 Раздаване на здравно-информационни материали и организиране на викторина 

на тема: „Какво знаем и какво не знаем за СПИН“ в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. 

Болярово.  

 


