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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА  ХИВ И 

СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2017 – 2020 г. 

 

ИНИЦИАТИВИ НА РЗИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ,  

ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2019 

Благоевград 

РЗИ-Благоевград организира кампания в периода август-септември, която включва 

дейности на следните места: 

 13.08.2019г. /вторник/ - 11-14 ч. – плажове и хотели в с. Огняново 

 15.08.2019г. /четвъртък/ - 10:30 - 14 ч. – гр.Гоце Делчев – център / Народно 

читалище „Просвета 1865“/  

 20.08.2019г. / вторник/ - 10:30 - 14ч. – гр. Банско, пл. „Н.Вапцаров“ №1  

 22.08.2019г. /четвъртък/ - 10:30-14 ч. – гр. Сандански, пл. „България“ 

 12.09.2019г. /четвъртък/ - 10:30 - 14 ч. – гр. Благоевград – ЮЗУ „Н.Рилски“, I 

корпус 

Бургас 

РЗИ-Бургас обявява дни на отворените врати през периода на кампанията. Ще се 

извършва безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН 

/с бързи тестове/:  

 във Вирусологична лаборатория на РЗИ /ет.2, ст.203/ - от 13.00 ч. до 16.00ч.  

 в КАБКИС /ет.1, кабинет 102/ - от 8.30 до 17.00 ч. 

Служители на РЗИ-Бургас и фондация „Областен ромски съюз“, ще раздават здравно-

информационни материали, флаери, брошури и ще промотират употребата на предпазни 

средства, докато мотивират гражданите и гостите на града да проверят актуалния си ХИВ 

статус.  

Варна 

РЗИ-Варна ще се включи в тазгодишната лятна кампания със следните дейности: 

1. „Седмица на отворените врати“ от 26.08-30.08.2019г. в сградата на РЗИ Варна 

ст.№501 в работното време на кабинет КАБКИС: понеделник, сряда и петък от 9-

12 ч. и 12.30-16ч. с безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване 

за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и Сифилис по метода „ELISA”, раздаване на 

презервативи и здравно-образователни материали.  

2. РЗИ Варна съвместно с НПО ще проведе кампания на терен на 03.09 и 05.09.2019г. 

от 15-17 ч. за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ с 
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раздаване на презервативи и здравно-образователни материали пред входа на 

Морската градина.  

3. На сайта на РЗИ ще бъде предоставена информация за ХИВ/СПИН и сексуално 

предавани инфекции.   

4. Провеждане на беседи на тема „ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции“ 

сред рискови групи от ромското население и млади хора от спортно училище 

„Георги Бенковски“. Беседите ще се проведат на 03.09 и 05.09.2019г. от 14-16 ч. 

с раздаване на презервативи и здравно-образователни материали.  

Велико Търново 

Във връзка с Националната АНТИСПИН кампания, РЗИ – Велико Търново планира 

извършване на безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, 

интерактивни игри с преминаващи граждани и разпространение на информационни 

материали в следните населени места: 

 15.08.2019 г., община Горна Оряховица – градски парк; 

 20.08.2019 г., община Стражица – градски парк; 

 27.08.2019 г., община Павликени – градски парк. 

Видин 

РЗИ-Видин ще се включи в лятната АНТИСПИН кампания чрез  следните дейности:  

1. На 14.08.2019г. на всички регионални медии ще бъде предоставена информация с 

актуалните данни за разпространението на ХИВ/СПИН в България. По желание от 

тяхна страна ще бъде взето участие в радио и ТВ предавания. Информацията ще 

бъде качена и на интернет страницата на РЗИ– Видин. 

2. На 15.08.2019г. поставяне на информационно табло в сградата на РЗИ – Видин с 

цел привличане вниманието на населението. 

3. На 20.08.2019г. и на 22.08.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа ще се проведат безплатни 

и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН с мобилния кабинет на РЗИ- Видин. 

Изследванията ще се проведат в района на плувен басейн –  „Диана” и кв.”Нов 

път”- гр. Видин. Всеки, който желае ще може безплатно и анонимно да изследва 

своя ХИВ статус. 

4. Разпространение на информационни материали и презервативи сред населението 

от град Видин. 

 

Враца 

За настоящата лятна АНТИСПИН кампания РЗИ-Враца е планирало следните дейности: 

 Осъществяване на работни срещи с институции и медицински специалисти от гр. 

Враца за планиране и провеждане на съвместни дейности в периода 15 август – 

15 септември 2019г.;  

 Провеждане на обучение по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред ромската 

общност в различни общини от област Враца в периода 15 август – 15 септември 

2019г.;  
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 Видеопокази на късометражния филм „Ти гониш“ сред млади хора от област 

Враца в периода 15 август – 15 септември 2019г.;  

 Раздаване на презервативи и здравнообразователни материали на участниците в 

кампанията в периода 15 август – 15 септември 2019г.;  

 Изнасяне на КАБКИС на терен: басейн „Стадиона“ – 22.08.2019г., басейн 

„Хъшовете“ – 28.08.2019г.  

Габрово 

Планираните дейности за отбелязване на Национална АНТИСПИН кампания от страна 

на РЗИ Габрово са следните: 

1. Обучение на доброволци от БМЧК – Габрово на тема: „Какво знаем и какво НЕ 

знаем за ХИВ/СПИН“.  

2. Планувани две беседи с уязвими групи по превенция на ХИВ/СПИ.  

3. Кампания в централна градска част, по време на която ще се раздават 

информационни материали и късметчета.  

4. Материали ще бъдат предоставени и раздадени в четирите общини: Габрово, 

Севлиево, Трявна и Дряново.  

5. Ще бъде изготвен и разпространен материал за регионалните медии и сайт на РЗИ 

– Габрово.  

Добрич  

РЗИ – Добрич организира  следните дейности във връзка с тазгодишната Лятна 

АНТИСПИН кампания: 

 Организиране и провеждане на дейности с млади хора на територията на 

черноморските общини в област Добрич, с предоставяне на здравно-

образователни материали и презервативи; 

 КАБКИС (Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за 

СПИН) към РЗИ-Добрич функционира всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30ч. По 

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

доброволно консултиране и изследване на ХИВ с бързи тестове.  

 

Кърджали  

РЗИ-Кърджали организира следните кампанийни дейности за тазгодишната лятна 

АНТИСПИН кампания:  

 август 2019 - публикуване на програмата в сайта на РЗИ-Кърджали и 

информиране на гражданите и гостите на града чрез информационни обяви на 

обществени места;  

 15 август – 15 септември 2019г. – всеки работен ден между 09:00-15:00 ч. ще се 

предоставят услуги за анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лаборатория 
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„Медицински изследвания“ към РЗИ-Кърджали , както и здравно-просветни 

материали; 

 15 август – 15 септември 2019г. – Разпространение на информационни 

материали и презервативи сред посетителите на плувните басейни в гр. Кърджали 

и региона, както и сред граждани.  

 11.09. 2019г.  – 11:30-12:30 ч. – Прожекция на филма: „Какво /не/ знаем за 

пубертета?“ за възпитаници от Центъра за настаняване от семеен тип „Усмивка“ 

и млади хора, посещаващи библиотеката в Народно читалище „Родопски фар 

1938“ – кв. „Гледка“.  

Кюстендил 

РЗИ-Кюстендил в лицето на отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ“ и дирекция „НЗБ“, съвместно 

с ЦСМП и Сдружение „Л.А.Р.Г.О.“, организират следните дейности по повод лятната 

кампания: 

 08.08.2019г. – гр.Кюстендил, МЦ „Адра“ – кв. „Изток“ - 12.00ч. – 14.00ч. – 

кампания за анонимно изследване на желаещите за носителство на ХИВ, 

консултиране и предоставяне на здравно-образователни материали и 

презервативи.  

 09.08.2019г. – гр.Кюстендил, Клуб „Плажна фиеста“ – кв. „Могилата“ - 12.00-

14.00ч. – кампания за анонимно изследване на желаещите за носителство на ХИВ, 

консултиране и предоставяне на здравно-образователни материали и 

презервативи; изследване на количеството на въглеродния окис в издишания 

въздух на пушачите.  

 13.08.2019г. – гр. Дупница, 11.00ч.-14.00ч. – на площад „Свобода“ – кампания за 

анонимно изследване на желаещите за носителство на ХИВ, консултиране и 

предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.  

Също така, през всеки работен ден в приемен сектор в РЗИ-Кюстендил от 09.00ч. до 14 

ч. всеки желаещ може да се изследва с експресен тест за носителство на ХИВ.  

Ловеч 

По време на лятната кампания, на територията на обл. Ловеч ще се проведе анонимно и 

безплатно изследване и консултиране за ХИВ, сред млади хора, население и уязвими 

общностни групи в общинските центрове на Област Ловеч.  

Обучения за възпитаване на младите хора за предпазване и планиране на бременност ще 

се проведат в Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Ловеч и доброволци. 

Партньори в кампанията са ръководители на ЦОП и ЦНСТ, Регионална библиотека и 

общини с техни представители – медиатори.  

Мероприятията ще бъдат проведени в следния времеви график:  

1. Организиране и провеждане на изследвания и консултации през м.юли с 

потребители на социални услуги и персонал в:  
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 ЦОП гр. Ловеч – 19.07.2019г.  

 ЦОП гр. Тетевен – 22.07.2019г.  

 ЦОП гр. Троян – 23.07.2019г.  

 

2. Организиране и провеждане на изследвания и консултации с лица, принадлежащи 

към етническите малцинства  през м.август- м.септември съвместно с медиатори 

в:  

 гр. Луковит – 01-09.08.2019г.  

 гр. Троян – 01-09.08.2019г.  

 гр. Ловеч – 02-09.09.2019г.  

 

3. Обучения на тема „Планиране и предпазване от нежелана бременност“ с 

потребители на социални услуги и доброволци от регионална библиотека гр. 

Ловеч ще се провеждат в периода 15-31.08.2019г.  

 

4. Организиране и провеждане на изследвания и консултации за население в 

лаборатория на Регионална здравна инспекция през м.юли, м. август и 

м.септември.  

Монтана 

Планираните дейности и инициативи на РЗИ-Монтана ще се извършват според 

следния план-график:  

1. Изготвяне и публикуване на информационен материал за ХИВ/СПИН на 

интернет страницата на РЗИ-Монтана.  

2. Провеждане на информационна кампания в партньорство със здравни 

медиатори, доброволци от БМЧК – Монтана и ПИЦ към ОСНВ-Монтана, 

както и предоставяне на услуги по анонимно и безплатно консултиране и 

изследване за ХИВ на терен с бързи тестове при следния график:  

 16.08.2019г. от 11:00-13:00 ч. басейн – САК „Аугуста“, гр. Монтана;  

 21.08.2019г. от 09:30-12:00ч. кв. „Кошарник“, гр. Монтана – здравен 

център;  

 23.08.2019г. от 10:00-12:00ч. площад „Жеравица“, гр. Монтана;  

 28.08.2019г. от 09:30-12:00ч. с. Габровница, общ. Монтана – здравен 

център; 

 12.09.2019г. от 10:00-13:00ч. гр. Лом, централна градска част  

3. Организиране и провеждане на тематични беседи и обучения сред ромската 

общност по проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ и предоставяне на здравно-

образователни материали и презервативи в кв. „Кошарник“, гр. Монтана и в с. 

Габровница.  

4. Предоставяне на услуги по безплатно и анонимно изследване за ХИВ в 

лабораторията на РЗИ-Монтана всеки делничен ден от 09:00ч. до 15:00ч.  

Пазарджик  
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РЗИ-Пазарджик стартира своята лятна АНТИСПИН кампания на 15 август и ще я 

продължи до 15 септември. Следните дейности са планирани:  

- През целия периода на кампанията /15.08-15.09/ от 8.30 ч. до 16.00 ч. всеки 

желаещ, може да провери безплатно своя ХИВ статус в лабораторията на РЗИ 

Пазарджик с бързи тестове.  

- Поради ограничена наличност, презервативи и здравно-промотивни материали 

ще се раздават само на посещаващите лабораторията в РЗИ Пазарджик.  

- Обучения ще се извършват при заявка от желаещи представители на НПО или 

здравни медиатори.  

- На интернет страницата на РЗИ Пазарджик ще бъде публикуван материал по 

темата.     

  Перник 

   РЗИ-Перник ще се включи в настоящата лятна АНТИСПИН кампания със следните   

дейности:  

 Предоставяне на услуги по анонимно и безплатно консултиране и изследване за 

ХИВ и други сексуално-предавани инфекции.  

 Провеждане на срещи с уязвими общности и групи с цел промоция на безрисково  

сексуално поведение сред подрастващите и младите хора.  

 Разпространение на здравно-образователни материали и предпазни средства 

уязвими общности и групи чрез здравните медиатори в съответните общински 

администрации. 

Плевен  

Планираните дейности от РЗИ-Плевен във връзка с включването в националната 

АНТИСПИН кампания са следните: 

1. Изнасяне на КАБКИС на терен на 27.08.2019г. във фирма „Плевен 99“ – гр. 

Плевен  

2. Изнасяне на КАБКИС на терен на 10.09.2019г. във фирма „Мизия 96“ – гр. Плевен  

3. Качване на информация за ХИВ/СПИН на сайта на РЗИ-Плевен  

 

Пловдив  

РЗИ-Пловдив планира следните дейности във връзка със започващата лятна 

АНТИСПИН кампания:  

 Предоставяне на доброволно консултиране и изследване за ХИВ и други СПИ в 

КАБКИС всеки работен ден от 09.00ч – 16.00ч; 

 Обучителна кампания, включваща начините на разпространение и възможностите 

за предпазване от инфектиране с ХИВ и СПИ сред деца и младежи от социални 

институции на територията на област Пловдив. 
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Разград 

Планираните дейности на РЗИ-Разград са както следва: 

1. Подобряване достъпа до услугите по анонимно, доброволно и безплатно 

консултиране и изследване за ХИВ, чрез изнасяне на Мобилен екип от РЗИ-

Разград на оживени места в гр. Разград, както следва:  

 на 21.08.2019г. (сряда) от 11.00 до 13.00 ч. на пешеходната зона в централната 

част на града;  

 на 27.08.2019г. (вторник) от 10.00 до 12.00 ч. в хипермаркет „Кауфланд“  

 

2. Разпространение сред целевите групи на здравно-образователни материали и 

презервативи.  

3. Провеждане на кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други 

трансмисивни инфекции за граждани – в сградата на РЗИ, отдел „Медицински 

изследвания“, Дирекция „НЗБ“ през периода 15.08-15.09.2019г. всеки ден от 8.30 

до 15.00ч.  

4. Медийно партньорство за отразяване на проведените инициативи в местни 

печатни и електронни издания и публикуване на материали по темата на интернет 

страницата на РЗИ-Разград.  

     Русе  

      Във връзка с настоящата лятна АНТИСПИН кампания, РЗИ-Русе,  в партньорство с   

     Община Русе, МОЛ Русе и регионални медии  организира следните дейности: 

 12.08.2019 г. – 15.09.2018 г. по местни медии ще бъдат излъчени предавания на        

тема  „ХИВ – рискове и мерки за безопасност”.    

 15.08.2019 г. от 09.00 ч. –  ЦСРИ - Община Русе – ул. ,,Йосиф Цанков” № 47 ще 

бъдат представени ММП със събеседване на теми ,,СПИН” и ,,Контрацепция” сред 

уязвими групи.  

 15.08.2019 г. от 14.00 ч. – ДСХ „Възраждане” ще бъде представена ММП със 

събеседване на тема ,,СПИН”  

 15.08.2019 г. от 10.30 до 12.30 ч. в Младежки парк „ВАЗАТА“ – изнесена акция на 

КАБКИС с бърз тест за носителство на ХИВ и предоставяне на информационни 

материали и презервативи на граждани и доброволни клиенти на кабинета. 

Предвидена е консултация с лекар дермато-венеролог.  

 16.08.2019 г. от 11.00 ч. –  КСУДС – бул. ,,Липник” № 14 ще бъдат представени 

ММП със събеседване на теми ,,СПИН”, „СПИ” сред уязвими групи.  

 16.08.2019 г. от 16.00 ч. –  Приют „Добрият самарянин ” ще бъде представена ММП 

със събеседване на тема ,,СПИН”   
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 26.08.2019 г. от 11.00 ч. до 14.30 ч. на басейн „Локомотив“ изнесена акция на 

КАБКИС с бърз тест за носителство на ХИВ и предоставяне на информационни 

материали и презервативи на граждани и доброволни клиенти на кабинета 

 11.09.2019 г. от 14.00 до 16.00 ч.  в МОЛ Русе – изнесена акция на КАБКИС – 

консултант лекар-венеролог.   

 12.09.2019 г. от 15.00 ч. –  ЦОП ,,Том Сойер” ще бъде представена ММП със 

събеседване на тема ,,СПИН”   

 Ще бъдат разпространявани информационни материали и презервативи сред 

рискови групи и широката общественост.  

Силистра 

Във връзка с настоящата лятна АНТИСПИН кампания, РЗИ-Силистра е планирала 

следните дейности и инициативи:  

1. „Дни на отворени врати“ за безплатно консултиране и тестване за ХИВ на всички 

желаещи граждани и гости в гр. Силистра и селищата от област Силистра, в периода  от 

9-13 септември 2019г. В дните за отворените врати ще осигури на желаещите: 

 Безплатен  бърз тест за узнаване на своя ХИВ-статус; 

 Безплатна консултация  за възможностите за превенция на ХИВ/СПИН; 

 Предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи. 

 

2. Безплатни изследвания с бърз тест за ХИВ с възможност за консултиране по оживени 

места, които целят да фокусират общественото внимание към отговорно сексуално 

поведение, употребата на презервативи и значимостта от това всеки да узнае своя ХИВ-

статус, като грижа за собственото здраве и това на партньора. 

Безплатното изследване и консултиране, в които мобилният медицински екип на РЗИ-

Силистра ще осъществи се планира според следния график: 

 На 23.08.2019 г. от 9:00 до 12:00 часа за жителите на с. Йорданово, община 

Силистра пред кметство с. Йорданово; 

 На 26.08.2019 г. за жителите на с.Бистра, община Алфатар от 9:00 до 12:00 часа 

пред кметство с. Бистра; 

 На 28.08.2019 г. за жителите на гр. Дулово от 12:30 до 13:00 часа  на   централния 

площад; 

 На 29.09.2019 г. за жителите на  гр. Силистра от 10:00 до 13:00 часа  в „Дунавски 

парк“ – централен вход. 

 

3.Публикуване на актуален здравно-информационен материал по темите,свързан с 

мотото „Узнай своя статус“ на интернет страницата на РЗИ- Силистра. 

4.Изготвяне на тематично табло във фоайето на сградата на  РЗИ –Силистра. 
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5.Предоставяне на презервативи и здравно-образователни материали на всеки един 

участник по време на инициативите в рамките на кампанията. 

Сливен 

РЗИ-Сливен планира следните дейности на територията на Сливенска област:  

1. Откриване на лятна АНТИСПИН кампания на 16.08.2019г. на открит басейн на 

Сливенски минерални бани. Предоставяне на здравно-образователни материали 

и презервативи на граждани. Извършване на безплатно и анонимно консултиране 

за наличието на ХИВ/СПИН с помощта на бързи тестове;  

2. „Дни на отворените врати в периода 09.09 – 13.09.2019г. всеки гражданин може 

да направи проверка на своя ХИВ статус, да получи  безплатно консултиране и 

изследване във вирусологичната лаборатория на РЗИ-Сливен от 09.00 до 12.00 ч. 

и от 13.00 до 15.00 ч.;  

3. Безплатно и анонимно консултиране и изследване на граждани за ХИВ/СПИН с 

мобилен кабинет в гр.Сливен и предоставяне на здравно-образователни 

материали и презервативи; 

4. Разпространение на информационни материали и презервативи в различни 

възрастови групи със съдействието на общо практикуващи лекари, медицински 

специалисти и здравни медиатори на територията на Областта.  

Смолян 

РЗИ-Смолян планира да се  включи в лятната АНТИСПИН кампания тази година със 

следните дейности:  

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

Хепатит В и С и сифилис от 15.08.2019 г. до 30.09.2019 г. всеки работен ден от 9:00 

до 16:00 часа в Приемния кабинет на здравната инспекция; 

 Консултиране, разпространение на информационни материали и презервативи, 

както и изследване за ХИВ и Васерман, в изнесени лаборатории: 

- на 10.08.19 г. в Затворническо общежитие „Смолян“; 

- на 13.08.19 г. от 10 до 14 ч. в гр. Девин; 

- на 14.08.19 г. от от 10 до 14 ч. в гр. Златоград; 

- на 12.09.19 г. в Завод „Костал“ гр. Смолян. 

 

Софийска област 

Във връзка с провеждането на тазгодишната лятна АНТИСПИН кампания, РЗИ-

Софийска област организира следните инициативи и дейности:  
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 В градовете Долна баня и Костинброд ще бъдат проведени 2 здравно-

информационни кампании в Дневните центрове за работа с деца на улицата 

/ДЦРДУ/ и в Центровете за обществена подкрепа /ЦОП/. Два обучителни курса с 

персонала на социалните заведения  относно начините за предпазване от 

заразяване с вируса на имунния дефицит; 

 В градовете Пирдоп, Своге и Етрополе ще се организират 3 общоградски 

младежки кампании под мотото: ”Животът е безценен”. Мероприятията ще 

включват: 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“;   

 Здравно-образователни мероприятия към прилежащи територии на плувните 

басейни в градовете Драгоман, Златица, с. Белчин бани и Хидропарк „Вятърните 

мелници” – с. Горна Малина, на които ще бъдат презентирана темата превенция 

на заразяването с ХИВ /СПИН и информация за дейността на КАБКИС. Ще се 

раздадат здравно-образователни материали;  

 Разяснителна кампания с представители от ромската общност в гр. Самоков по 

превенция на заразяване с ХИВ/СПИН и СПИ чрез използване на контрацептиви; 

 Презентация с възпитаници от Защитените жилища в градовете Самоков и 

Драгоман за начините за предпазване от инфекцията и поведенческите рискови 

фактори за заразяване с ХИВ; 

 Здравна беседа с бременни жени от община Ихтиман – в залата на МБАЛ гр. 

Ихтиман; 

 От 15 август до 15 септември на популярни за младите хора места в градовете 

Ботевград, Самоков, Златица и Сливница ще се проведат масови информационни 

кампании с консултиране за начините за предпазване от ХИВ и други сексуално 

трансмисивни инфекции, ще се разпространяват здравно-информационни 

материали на МЗ; 

 Организиране и провеждане на здравно-информационна кампания в партньорство 

с регионалните масмедии и 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 /КАБКИС/.  

 

Стара Загора  

РЗИ-Стара Загора обявява следния план-график за провеждане на анонимно и безплатно 

консултиране и изследване за ХИВ по време на тазгодишната лятна АНТИСПИН 

кампания: 
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 19.08.2019г. – гр. Казанлък, МЦ „Арсенал“  (екип на РЗИ/КАБКИС);  

 24.08.2019г. – Комплекс „ЕСКЕЙП“, гр. Стара Загора (екип на РЗИ/КАБКИС);  

 м.септември – кв. „Лозенец“, гр. Стара Загора (екип на РЗИ/КАБКИС съвместно 

с екип на Сдружение „Свят без граници“);  

 м.септември – кв. „Черно море“, гр. Чирпан (съвместно с екип на Сдружение 

„Свят без граници“)  

София-град 

Екипът на Столична РЗИ е предвидил следните дейности и инициативи във връзка с 

лятната АНТИСПИН кампания и съвместно с доброволци, студенти, директори на 

домове, районна администрация: 

1. Организиране и провеждане със студенти медици на акция „Лятната АНТИСПИН 

кампания започва от мен – аз спирам ХИВ“ – обучение за СПИН, интерактивни 

упражнения, включване на участниците с разпространение на образователни 

материали, презервативи и послания сред свои приятели в Студентски град 

(съвместно със здравния медиатор). 

2. Организиране и провеждане на Лятно училище „Да научим всичко за СПИН“ на 

младежи в риск/неравностойно положение от Център за работа с деца и младежи 

„Посоки“, район Подуяне, разпространение на образователни материали и 

презервативи.  

3. Организиране на информационна кампания за служители и потребители на 

административни услуги на Столична община, Район „Искър“. 

4. Разпространение на информационни материали и презервативи в обществено 

достъпни места: 

 Басейни – „Плажа“ – кв. Надежда, „Рафи“ (до Пирогов), кв. „Дианабад“, 

„Варадеро“ – кв. Подуяне и др; 

 Клубове или дискотеки в Студентски град; 

 Социалните младежки центрове; 

5. Популяризиране на дейността на КАБКИС в Столична РЗИ. 

6. Удължено работно време на КАБКИС за периода 15.08. – 22.08.2019 г. от  09:30 

ч. до 16:30 ч. 

 

Търговище 

Предвидените от РЗИ-Търговище дейности, свързани с лятната АНТИСПИН кампания 

са следните:  
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 15.08. – 15.09. – Кампания за безплатни  и анонимни изследвания за ХИВ в 

лабораторията на РЗИ, гр.Търговище, бул. „Цар Освободител № 33, от 09:00- 

16:00ч; 

 26.08 – 15.09. – 3 изнесени приемни на мобилен екип от лабораторията в центъра 

на гр.Търговище, зала на БЧК за обучения, за безплатни и анонимни изследвания 

за граждани. (Датите и часовете, в които ще се правят изследванията, ще бъдат 

конкретизирани и популяризирани в медийното пространство, седмица преди 

самата инициатива) 

 15.08 – 15.09. - Посещение на мобилен екип  при работни колективи, след 

подадена заявка на тел. 0601 7 70 06. 

 Разпространение на презервативи и информационни материали, популяризиране 

на кампанията в местните медии. 

Хасково  

По повод  лятната АНТИСПИН кампания РЗИ-Хасково  планира да извърши следните 

мероприятия: 

1.Посещение на плувните басейни и разпространение на печатни здравнообразователни 

материали и презервативи на посетителите: 

 16.08.2019г. -  Плувни басейни, община Минерални бани – „Олимпик”, „Дейзи 

палас” „Мирамар”, „България”;  

 19.08.2019г. – 23.08.2019г.-  Плувни  басейни, гр. Димитровград – „Афродита”, 

„Химик”, „Рая”, „Елинор”,   „Райски кът”;  

 19.08.2019г.- 23.08.2019г. - Плувни басейни, гр. Харманли – „Герганин извор”, 

градска градина, „Олимпия”, „Райски кът”;   

 26.08.2019г. – 30.08.2019г. - Плувни басейни, гр. Хасково - "Маями", „Европа“, 

„Фантазия“;  

 26.08.2019г. - 30.08.2019г.- Плувни басейни община Стамболово -  „Перпера”,  

„Хефес”,  „Арда”. 

2. Провеждане на беседи сред уязвими групи от населението в Общностен център гр. 

Хасково – 26.08.- 30.08. 2019г. 

3. Безплатно консултиране и изследване за СПИН с ММК: 

 10  септември  09.30ч. –  кв.  „Маламар дере“,   гр.Харманли 

 11  септември  09.30ч. –  кв.   „Хаджи Яневото герме“,  гр.Харманли 

 12  септември  09.30ч. –  кв. „Република“,  гр.Хасково 

 13  септември  10.30ч. –  кв.  „Марийно“,    гр.Димитровград 

Шумен 
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РЗИ-Шумен предвижда да се включи в настоящата АНТИСПИН кампания със следните 

инициативи:  

 Безплатно и анонимно изследване за ХИВ в лабораторията на Регионална здравна 

инспекция (РЗИ) – Шумен;  

 Медийна кампания с изготвяне на материал за сайта на РЗИ – Шумен;  

 Интервю за медиите;  

 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи в 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, в централната част на гр. 

Шумен и басейн „Аква свят“ гр. Шумен, съвместно с Общински здравен център 

(ОЗЦ) гр. Шумен;  

 Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН и сексуално-

предаваните инфекции (СПИ) от представители на РЗИ – Шумен в Комплекс за 

социални услуги (КСУ) „Детелина“ гр. Шумен и в Центъра за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) №3 гр. Шумен, съвместно с ОЗЦ гр. 

Шумен;  

 Беседи и презентации на тема: „Рисково сексуално поведение“ в Комплекс за 

социални услуги (КСУ) „Детелина“ гр. Шумен и в Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) №3 гр. Шумен;  

 Аранжиране на 3 витрини (пред РЗИ – Шумен, в Общински здравен център и в 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“).  

  

Ямбол 

РЗИ-Ямбол обявява следните инициативи и дейности, които ще предприеме на 

територията на областта в периода от 15.08-15.09.2019г., съвместно с партньорски 

организации:  

 Анонсиране на кампанията в интернет страницата на РЗИ и медиите;  

 Услуги по доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. 

Направи си тест за ХИВ! От 15.08 до15.09.2019г. – Дни на отворените врати в 

лабораторията на РЗИ Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д.Благоев“ №71, РЗИ – 

микробиологична лаборатория; приемно време от 10.00 до 15.00 часа.  

 Информационна АНТИСПИН кампания, организирана съвместно с доброволци 

от БМЧК. Ще бъдат раздавани  здравно-образователни материали, картички и 

презервативи.  

 


