
Национална АНТИСПИН кампания 

Август  – септември  2014г. 

 

За десета поредна година Програма „Превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 

туберкулоза и малария,  стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания.  

През първото тримесечие на 2014г. за ХИВ/СПИН са изследвани над 65 000 

души в страната. 

В България към 12.05.2014 г. официално в Министерство на 
здравеопазването са регистрирани 1 889 ХИВ-позитивни лица. От началото 
на 2014г. към 12 май са регистрирани   нови 59   ХИВ-серопозитивни лица.  
59% от тях са установени в 19-те КАБКИС на РЗИ в страната. През 
последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже 
да е четири пъти по-голям от броя на  новорегистрираните жени. 
 

Всеки човек може да се инфектира с ХИВ: 

- при вагинален и анален полов контакт без презерватив; макар и малко 
вероятно, оралният полов контакт без предпазни средства също би могъл да 
доведе до инфектиране с ХИВ; 
- при ползване на общи игли и спринцовки; при татуиране, когато 
инструментите не са дезинфекцирани или при кръвопреливане, 
когато донорската кръв е заразена; 
- при бременност или кърмене; вирусът може да се предаде от бременната 
майка на бебето както по време на бременността и раждането, така и по време 
на кърменето. 

Никой не може да се инфектира с ХИВ: 

 
- ако просто се намира в едно помещение с ХИВ-серопозитивен човек; 
- при разговор; 
- при ръкостискане; 
- чрез кихане или кашляне; 
- при ползване на общи прибори за хранене; 
- при общо пране или носене на дрехи; 
- от домашни животни; 
- при ухапване от насекомо - комар, кърлеж; 
- при посещение на обществени тоалетни, басейни, бани; 

- при спане в едно и също легло; 

- при приятелска целувка, галене, прегръдка. 

   

 



  10 Причини да се изследваме за ХИВ 
 
1.      Защото искам да знам здравния си статус 

2.       Защото не съм достатъчно запознат/a с начините на предаване на вируса 

и може да съм се заразил/а 

3.      Защото съм имал рисков/незащитен сексуален контакт 

4.      Защото съм употребявал/а игли, които може да са били инфектирани 

5.      Защото съм претърпял оперативно лечение/преливане на кръв 

6.      Защото съм бременна 

7.      Защото искам да се предпазя от вируса 

8.      Защото искам да предпазя партньора си и близките си от заразяване 

9.      Защото мой близък е носител на ХИВ 

10.   Защото ХИВ не дава клинични симптоми 

Ако сте били изложени на риск от заразяване с ХИВ, непременно си 

направете изследване за ХИВ (ХИВ тест) и потърсете навременна 

медицинска помощ. 

 

Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се 

изпълняват от мрежа от 19 КАБКИС и над 50 неправителствени организации, 

като за целта са разкрити 35 здравно-превантивни центъра за работа с най-

рисковите групи, 18 младежки клуба и са предоставени 17 мобилни 

медицински кабинета. Със средства от Глобалния фонд се подкрепя 

функционирането и на 3 нископрагови метадонови програми за инжекционно 

употребяващ наркотици в Пловдив, Пазарджик и София с общ капацитет 360 

места. МЗ осигурява безплатно съвременно лечение на заразените с ХИВ лица 

в 5 сектора на Инфекциозните клиники в страната – София, Пловдив, Варна, 

Плевен и Ст. Загора. 

 

Програма  Лятната АНТИСПИН кампания 

 

дата час Място – мобилен медицински 
кабинет 

4 август  11,30-
13,30ч.   

На паркинга до входа на общината 

 

4 август  18 - 22ч. Градинката на пл. „Севастопол”  

 



8 август  18 - 22ч. Градинката на пл. „Севастопол”  

 

9 август  18 - 22ч. На крайбрежната алея до 
Екстраваганца  

 

15 август  18 - 22ч. Градинката на пл. „Севастопол”  

 

16 август  18 - 22ч. Градинката на пл. „Севастопол”  

 

29 август  18 - 22ч. Градинката на пл. „Севастопол”  

 

30 август  18 - 22ч. На крайбрежната алея  до 
Екстраваганца Морската градина 

 

5 септември  18 - 22ч. Градинката на пл. „Севастопол”  

 

12 септември  18 - 22ч. Градинката на пл. „Севастопол”  

 
 

 Градинката на Севастопол   на ул. Ал. Пушкин до оградата на Варненска 

търговска гимназия откъм бул. Княз Борис I № 60 на пешеходната зона 

 

КАБКИС към РЗИ – Варна, ул. „Брегалница“ No 3, тел. 052/ 66 52 71 

В сградата на РЗИ – Варна от 15.04.2003г функционира КАБКИС /Кабинет 
за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН/. 
Кабинетът се намира на етаж 5, стая 501. В КАБКИС работят обучени 
консултанти от отд. “ПЕК”, Д “НЗБ”. 

Работното време на кабинета е от 9.00 до 12.00 ч. и от 12.30 до 16.00 ч. 
 



РЕЗУЛТАТИ: 
 

14.08.2014г. - Надсловът на кампанията напомня за предизвикателствата 
на рисковото сексуално поведение и за факта, че качеството на живот на 
хората, живеещи с ХИВ/СПИН системно се подобрява благодарение на 
навременното и ефективно лечение. От началото на кампанията са 
изследвани общо 354 лица, като най-много са изследваните във 
възрастовата група на 20-24 годишните- 94 лица. Няма получени реактивни 
резултати. 


