
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНИЦИАТИВИТЕ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНАТА 

АНТИСПИН КАМПАНИЯ 

 

София – град 

 40 СУ „Луи Пастьор“, 56 СУ „Проф. Константин Иречек“ и 97 СУ „Братя 

Миладинови“ – обучения и предоставяне на здравно-информационни материали 

сред ученици от прогимназиален етап на образование, организирано от Столична 

РЗИ . 

 30 СУ „Братя Миладинови“ и 1 СУ „Пенчо Славейков“ – тематичен конкурс за 

най-оригинални валентинки. 

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

Столична РЗИ ще работи с удължено работно време от 09.00 до 16.30 часа за 

всеки, желаещ да се изследва. 

 

Благоевград  

 

 Интерактивни обучения на тема ХИВ/СПИН и СПИ  и вредата от злоупотребата 

с алкохол (обучение в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ на ученици от 10-ти клас); 

 Доброволно и анонимно изследване с бързи тестове в ПМГ „Акад. Сергей 

Корольов“ и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“. 

 

Бургас 

 В ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“, ПГМЕЕ и ПГСАГ „Кольо Фичето“ гр. Бургас  

- Общинска АНТИСПИН кампания под наслов „Един здравен час“, организирана 

от експерти от РЗИ Бургас, съвместно с представители на община Бургас, 

„Сдружение млади лекари“, с участието на доц. д-р Парашкевова, консултант по 

семейно планиране и с подкрепата на Тракийски университет.  

 Съвместно със здравни медиатори от община Бургас ще се проведе 

информационна кампания в кв. „Победа“, Бургас.  

 Във всички училища на областта ще се проведе информационна кампания.  



Варна  

 Безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, 

Хепатит Б и С и СПИ, в КАБКИС на РЗИ Варна (ет. 9, стая 908). 

 Безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, 

Хепатит Б и С и СПИ  на лица от уязвими групи с рисково поведение в квартал 

„Максуда“, гр. Варна. 

 Безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, 

Хепатит Б и С и СПИ  на място в търговски обекти в град Варна. 

 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. 

 Беседи в 13 гимназии на територията на община Варна и в Медицински колеж 

към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ на тема ХИВ/СПИН 

и сексуално предавани инфекции, с раздаване на здравно-образователни 

материали. 

 На персонала в лечебните заведения на територията на община Варна ще се 

проведе обучение по безопасност и превенция на кръвно преносими заболявания. 

 

Велико Търново 

 На 13 февруари, от 14:00 часа – прожекция на филма „Какво (не) знаем за 

пубертета“ и дискусия сред ученици, кино Latona – Горна Оряховица. 

 На 14.02., от 15:00 часа – информационна кампания в центъра на Велико Търново. 

 13.02 - 14.02.2023 г. – разпространение на здравно-образователни материали сред 

населението от областта.  

 Популяризиране на дейността на КАБКИС чрез обявяване на предоставяните 

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

и СПИ. 

 КАБКИС - Велико Търново ще работи в периода 13.02-15.02.2023 г., понеделник, 

вторник и сряда от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. 

Видин 



 На 14 февруари в СУ „Петко Р. Славейков”, гр. Видин – лекция на тема: „Начини 

на заразяване с полово предавани болести”. 

 16.02., лекция на тема: „Симптоми и начини на заразяване с полово предавани 

болести” сред представители на ромските общности, съвместно със здравните 

медиатори на Община Види 

 17.02., лекция на тема: „Полово предавани болести“, съвместно с доброволци от 

Български младежки червен кръст ( БМЧК), в сградата на БЧК Видин.  

Враца 

 13.02.2023 г., СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, здравно-образователна беседа 

на тема „Какво знаем и какво не знаем за СПИН“. 

 14.02.2023 г., СУ „ Отец Паисий“, здравно-образователна беседа за СПИ, сред 

ученици от XI клас, съвместно с ПИЦ, здравен медиатор и РЗИ Враца. 

Габрово 

 Учебни заведения в област Габрово – провеждане на беседи на тема „Какво знаем 

и какво НЕ знаем за ХИВ/СПИН“. 

 Информационна кампания с раздаване на здравно-образователни материали. 

 КАБКИС - безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ 

и СПИ в РЗИ. 

Добрич 

 В общините на област Добрич – провеждане на беседи с предоставяне на здравно-

образователни материали. Част от дейностите ще се осъществят съвместно с 

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни на гр. Тервел и гр. Каварна; 

 Провеждане на обучения с млади хора от Комплекс за социални услуги за деца 

“Дъга”, гр. Добрич; 

 КАБКИС към РЗИ Добрич функционира всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. 

По време на кампанията екип от специалисти на РЗИ Добрич ще предоставя 

доброволно консултиране и изследване на ХИВ с бързи тестове. 

 14.02.2023 г., изнесен КАБКИС в Общински младежки център „Захари Стоянов“, 

гр. Добрич. 



Кърджали 

 13-17.02.2023 г., Дни на отворени врати за анонимно и безплатно изследване за 

ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сифилис в Лаборатория „Медицински изследвания” 

към РЗИ, всеки ден от 9.00 до15.00 ч. 

14.02.2023 г. 

 НЧ „Родопски фар“, гр. Кърджали от 14.00 ч. - Беседа и прожекция на филм пред 

ученици от ОУ „Васил Левски“, гр. Кърджали.  

 Градска градина, гр. Кърджали – Разпространяване на здравно-образователни 

материали сред гражданите на гр. Кърджали. 

17.02.2023 г. 

 Здравен кабинет кв. “Боровец”, гр. Кърджали и гр. Крумовград - Повишаване 

информираността на лица от етнически общности относно начините на заразяване 

и предпазване от ХИВ/СПИН и други СПИ. 

Кюстендил 

13– 17.02.2023 г. 

 „Ден на отворени врати“, от понеделник до петък от 9,00 до 15.00 часа в РЗИ  

Кюстендил - безплатно анонимно консултиране и изследване с бързи тестове за 

HIV, хепатит В, хепатит С и изследване за сифилис на всички желаещи, 

предоставяне на здравно-образователни материали. 

 ПГ по Транспорт, ПГ „ХВХТ“,  ПГ „Акад. С. П. Корольов“,  Здравен медиаторски 

център и Читалище „Пробуда“ гр. Дупница, общ. Дупница - беседи, лекции, 

презентации на тема „ХИВ/СПИН“, предоставяне на здравно-образователни 

материали. 

 ПТГ „Джон Атанасов“ гр. Кюстендил, VI ОУ „Св. П. Хилендарски“ - база 2 гр. 

Кюстендил, Професионална гимназия гр. Бобов дол, Здравен център кв. Изток, гр. 

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

здравно-образователни материали. 

Ловеч 



 РЗИ Ловеч - Провеждане на анонимни и безплатни изследвания с бързи тестове и 

по метода ELIZA на желаещи граждани, всеки делничен ден от 10.00 до 12.30 ч. 

и от 13.00 до 16.00 ч.; 

 ОУ „Хр. Никифоров“, ОУ „П. Пипков“, ОУ „Д. Димов“ и ОУ „Кирил и Методий“ 

в гр. Ловеч - презентационен материал, съвместно с експерти от РЗИ и 

медицинските специалисти; 

 СУ „Климент Охридски“ и СУ „Т. Кирков“ в гр. Ловеч - презентация и беседи за 

рисковете от ХИВ И ППИ; 

 СУ „В. Левски“ гр. Троян – презентация с дискусия със сформирана група 

ученици 8-11 клас.  

 СУ „ В. Левски“ гр. Ябланица – презентация с дискусия; 

 гр. Ловеч и гр. Угърчин - провеждане на изследвания, информиране на 

населението по темата от медиатори по общини. 

 Съвместни инициативи с БЧК и Регионална библиотека.  

 

Монтана 

 ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана, повишаване информираността за превенция от 

заразяване със СПИН/ХИВ, СПИ; 

 кв. „Огоста“ и кв. „Кошарник“,  гр. Монтана; повишаване информираността на 

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

анонимно тестване; 

 15.02.2023 г., с. Габровница – кампания за превенция от заразяване със 

СПИН/ХИВ, СПИ и безплатно и анонимно тестване; 

 16.02.2023 г., кв. „Раковица“, гр. Берковица - повишаване информираността на 

населението за превенция от заразяване със СПИН/ХИВ, СПИ; 

 17.02.2023 г.; ЦНСТ, гр. Монтана – повишаване информираността на населението 

за превенция от заразяване със СПИН/ХИВ, СПИ. 

Пазарджик 

 „Седмици за безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН с бързи тестове“ в 

РЗИ Пазарджик. От 9.00 ч. до 16.00 ч. всеки желаещ, може да провери безплатно 

своя ХИВ статус в лабораторията на здравната инспекция. 



 Прожекции на филми: «Ти гониш», «Екстази», «Какво знаем/не знаем за 

пубертета» и др. 

14.02.2023 г. 

 ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера - презентация на тема «ХИВ/СПИН и как 

да се предпазим», изследване на желаещи ученици, навършили 18 г. 

 съвместна информационна кампания на РЗИ Пазарджик, ОСНВПазарджик и 

БМЧК Пазарджик. 

 Центъра на гр. Пазарджик – информационна инициатива. 

17.02.2023 г. 

 ЕГ „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджик – изследване с бързи тестове на желаещи 

ученици, навършили 18 г. 

Перник 

13-17.02.2023 г. 

 Дни на отворените врати в РЗИ Перник – анонимно и безплатно консултиране и 

изследване на граждани за ХИВ и СПИ. 

 Срещи и дискусии, предоставяне на здравно-информационни материали. 

Плевен 

 Дни на отворени врати в КАБКИС за безплатно консултиране и изследване за 

ХИВ, хепатит В и хепатит С. 

 Училищни кампании/дискусии, организирани от медицинските специалисти от 

здравните кабинети на училищата в гр. Плевен. 

 Съвместно с представители на БЧК Плевен предоставяне на информационни 

материали.  

 Разпространяване на информационни материали в училищата в гр. Плевен. 

Пловдив  

 Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив – 

обучение на тема: „Същност и превенция на ХИВ/СПИН и начини за предаване 

на вируса“. 



 Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив – 

здравно-образователна беседа на тема „ХИВ/СПИН – какво представлява ХИВ и 

как се предава СПИН“ и видеопрожекция на късометражен филм „Като насън“. 

 Изработване на „Дърво на любовта“ с послания под мотото „Да се обичаме 

разумно“. 

 КАБКИС ще работи всеки делничен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.   

Разград 

 Дни на „Отворените врати“ за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, 

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

ден от 9.00 до 15.00 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 

 В училищата – разпространение на здравно-образователни материали, в 

партньорството с БМЧК и ПИЦ Разград.  

Русe 

 Провеждане на безплатни изследвания за ХИВ/СПИН на граждани в КАБКИС-

Русе от 9.00 до 15.00 часа. 

 В училища през голямото междучасие ще бъде достъпна мултимедийна 

презентация на тема „Предпазване от СПИН, СПИ и Хепатит”. 

 В СУ „Христо Ботев” – предоставяне на информационни материали.  

 В МГ „Баба Тонка” – предоставяне на информационни материали.  

 В СУ ,,Майор Атанас Узунов“  – мултимедийна презентация със събеседване на 

тема „СПИН и съвременна контрацепция”. 

 14 февруари, от 11.00 до 12.00 часа, в РУ ,,Ангел Кънчев“, акция на КАБКИС с 

мултимедийна презентация и предоставяне на информационни материали. 

 15.02.2023 г., ОУ „Христо Смирненски”, кв. «Долапи», предоставяне на 

информационни материали.  

 

Силистра 

 Беседа и разпространение на здравно-образователни материали в: 



- СУ „Васил Левски“, гр. Главиница, в десетите класове.  

- СУ „Васил Левски“, гр. Дулово, в десетите класове. 

- ПГМТ „Владимир Комаров“, в десети и дванадесети клас. 

 Информационни инициативи на РЗИ. 

Сливен 

  „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, вирусологична лаборатория, от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 

14.00 ч. 

 Информационни инициативи на РЗИ. 

Смолян 

 Безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С в 

Кабинета за медицински изследвания в инспекцията от 10:00 ч. до 14:00 ч. всеки 

работен ден в периода 13 – 17.02.2023 г. 

 Информационна акция по повод 14.02.2023 г. за насърчаване на безопасното 

сексуално поведение сред гимназистите от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Смолян, съвместно с ученическия съвет. 

 Акции за призив за безплатно и анонимно изследване за ППИ в РЗИ. 

 

Софийска област 

14 и 15.02.2023 г. 

 Гр. Златица и гр. Елин Пелин, безплатно и анонимно изследване с бързи тестове 

за ХИВ и консултиране на желаещи граждани. 

 Гр. Златица и гр. Елин Пелин, здравно-образователни кампании с ученици от 12-

ти клас. 

 Предоставяне на тематични здравно-информационни материали.  

Стара Загора 

 13.02.2023 г., ПГКНТ „М. Балкански“ – беседа на тема „Рисково сексуално 

поведение“. 



14.02.2023 г. 

 От 11.00 ч. до 12.30 ч. в ПГМТ „Никола Й. Вапцаров“, здравен кабинет - безплатно 

консултиране и изследване за ХИВ, хепатит Б и С с бързи тестове.  

 От 10.50 ч. в ПГМТ „Никола Й. Вапцаров“ – беседа за рисково сексуално 

поведение.  

 От 12.00 ч. до 14.00 ч. в Тракийски университет, медицински факултет, „Кабинет 

по семейно планиране и сексуално здраве“, съвместно с БАСП - извършване на 

безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит Б и С с бързи тестове. 

 От 12.00 ч. до 14.00 ч. в център гр. Стара Загора, съвместно с БМЧК Стара Загора, 

мобилния кабинет на РЗИ за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, 

хепатит Б и С, с бързи тестове.  

16. 02.2023 г.  

 От 12.30 ч. в СУ „М. Горки“ – беседа на тема „Алкохол и рисково сексуално 

поведение“ сред Ученическия парламент.  

Търговище 

 Организиране на безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и 

СПИ сред уязвими групи в обособени пунктове на територията на област 

Търговище:  

- пункт в сградата на РЗИ;  

- изнесени пунктове в гр. Омуртаг, гр. Попово и с. Гърчиново, общ. Опака;  

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

 Разпространение на здравно-образователни материали, съвместно с доброволци 

от БМЧК;  

 Разпространение на информационни флаери за безплатни и анонимни 

изследвания – „Узнай своя статус!“.  

Хасково 

13.02., 16.02. и 17.02.2023 г. 

 Ден на отворените врати в РЗИ –  безплатно и анонимно консултиране и 

изследване за ХИВ, хепатити В и С,  в КАБКИС, от 9.00 до 15.00 часа. 



14.02.2023г. 

 От 10.00 ч. – до 15.00 ч., площад „Свобода“ гр. Хасково - Мобилен кабинет при 

РЗИ  Хасково ще извършва на анонимно и безплатно изследване за СПИН. 

15.02.2023 г. 

 От 10.00 ч. – до 15.00 ч., паркинг зад община Димитровград до „Голямата лампа“ - 

Мобилен кабинет при РЗИ Хасково ще извършва анонимно и безплатно   

изследване за СПИН. 

Шумен 

13 - 17.02.2023 г.  

 В сградата на РЗИ – Шумен, от 9,00 ч. до 16,00 ч. - Безплатно и анонимно 

консултиране и изследване за ХИВ и СПИ за гражданите, изявили желание.  

 Организиране на кръгла маса на тема: „Добри практики за намаляване 

разпространението на ХИВ и СПИ. Превенция на риска“ с участието на 

организации и институции в гр. Шумен. 

 Тематични беседи/ обучения сред младите хора в Център за настаняване от семеен 

тип гр. Шумен и Комплекс за социални услуги „Детелина“ гр. Шумен; 

 Информационни табла по темата ХИВ/СПИН пред РЗИ – Шумен, в 

Диагностично-консултативен център I и в Шуменски университет „Еп. 

Константин Преславски”. 

 Разпространение на здравно-образователни материали за превенция на ХИВ и 

СПИ сред уязвимите групи със съдействието на  здравни медиатори от общините 

в област Шумен. 

Ямбол 

 Седмица на отворените врати, безплатен и анонимен тест за ХИВ и СПИ в 

лабораторията на РЗИ Ямбол, РЗИ-микробиологична лаборатория, всеки работен 

ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. 

 В центъра на града – предоставяне на здравно-образователни информационни 

материали, съвместно с младежи от местната доброволна организация на 

Български Младежки Червен кръст. 



 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол, ПГ по земеделие, раздаване на здравно-

информационни материали.  

 СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Болярово - Раздаване на здравно-информационни 

материали и провеждане на инициатива на тема: „Какво знаем и какво не знаем 

за СПИН“, с партньор  медицинския специалист в училището.  


