
АНТИСПИН  кампания  

 
14 ФЕВРУАРИ   

“Свети Валентин –Ден на влюбените“ 

По повод 14 февруари “Свети Валентин - ден на влюбените“ стартира вторият етап 

на Националната АНТИСПИН кампания. 

Заради пандемията от COVID-19 и въведените у нас противоепидемични мерки и 

тази година инициативите – част от кампанията, ще се проведат предимно онлайн. 

Доброволците на Българския младежки Червен кръст ще отбележат Деня под мотото 

#обичай безопасно, с акцентиращи върху важността на безопасното сексуално общуване, 

репродуктивното здраве и превенцията на рисковото сексуално поведение прояви. 

Подробна информация за инициативите е публикувана на сайта на БЧК, както и на 

страниците на областните червенокръстки организации в социалните медии. 

Ежегодно Националната АНТИСПИН кампания се провежда в 4 етапа. Първият етап 

започва на 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН, вторият етап е по повод 14-

ти февруари, а през третата неделя на месец май (Денят на съпричастност със засегнатите 

от ХИВ/СПИН) стартира третият етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН 

кампания. 

През 2021 г. изследвани и узнали своя ХИВ-статус са над 250 000 души. От 

началото на настоящата година до 4 февруари са открити нови 19 ХИВ–серопозитивни 

лица. В България през периода 1986 – 2021 г. са регистрирани общо 3 721 лица с ХИВ 

инфекция. 

И през 2021 г. 93% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се 

инфектирали по сексуален път, а 6% са се инфектирали при инжекционна употреба на 

наркотици. 

Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 35%, следвана от възрастовата 

група 20-29 г. – 26%. Броят на новорегистрираните мъже е над шест пъти по-голям от броя 

на жените. 

Към 31 декември 2021 г. общо 1 950 лица с ХИВ се проследяват в структурите за 

лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 921 (98,5%) от тях получават съвременна 

антиретровирусна терапия. 

България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Честотата на 

новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население през 2020 г. у нас 

е 2.9, a средният показател за страните от ЕС е 3.3. 

В Разградска област през 2021 г.  са регистрирани 3 случая на ХИВ –позитивни 

лица- заболяемост 2,73 %ооо.  За сравнение през 2020 г.  няма регистрирани  случаи, а 

през и 2019 г. са регистрирани 4 случая на ХИВ инфекция - заболяемост 3,56%ооо. 



През 2021 г. в МДЛ на територията на Разградска област са изследвани общо 614 

лица, от които 433 жени (70,52%) и 181 мъже (29,48%). Всички за с отрицателни 

резултати за ХИВ резултат.  

В настоящият момент, когато  светът е насочил своите усилия към преодоляване на 

пандемията SARS-CoV-2  и  всеки от нас ежедневно осъзнава, твърдението че здравето 

е най- голямото богатство не трябва да отместваме фокуса и от болести, като СПИН и 

СПИ, които също отнемат живота на хора в активна възраст.  Независимо от по- 

различното протичане на АНТИСПИН кампанията е необходимо да продължаваме да 

информираме обществото, да насърчаваме отговорността към индивидуалното и 

обществено здраве и  безопасните   сексуални  контакти. 

Настоящата кампания ще се проведе при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на СОVID-19, като РЗИ – 

Разград, планира през периода 14 - 18.02.2022 г. следните дейности: 

 

1. Провеждане на дни на отворените врати за безплатно изследване за ХИВ чрез 

бърз тест за граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 9.00 до 14.00 часа. 

2. Информационна кампания за начините на разпространение и предпазване от 

заразяване с ХИВ/СПИН, в партньорството с БМЧК- Разград.  

 

 

 

 

 


