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“Свети Валентин –Ден на влюбените“ 
 

 Националната АНТИСПИН кампания е ежегодна инициатива, осъществявана в 

България от 1992 г., имаща за цел да задържи вниманието на обществото към проблема СПИН 

и да повиши обществената информираност за начините на предаване и предпазване от ХИВ и 

други сексуално предавани инфекции. 

       Съгласно данните на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS), през 

последните две години на пандемия от COVID-19 и други глобални кризи, напредъкът в 

борбата срещу СПИН се е забавил, а наличните ресурси са намалели, поставяйки милиони 

животи в риск. Поради това фокусът на кампанията през 2022 г. бе върху 

равнопоставеността, призовавайки към действие по отношение на здравните неравенства 

чрез мерки от различен порядък.   

По повод Втори етап от Националната АНТИСПИН кампания, РЗИ – Разград, 

с партньорството на ПИЦ към ОбСНВ и БМЧК- Разград ще се включи през периода  

13 - 17.02.2023 г.  със следните инициативи: 

 

1. Провеждане на 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.  

2. 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. 

3. Разпространение на здравно-образователни материали сред ученици от област Разград с 

партньорството на доброволци от БМЧК и ПИЦ–Разград, аранжиране на тематични  витрини 

в училища и поставяне на кутии за „Валентинки“ с послания.   

Кампанията се реализира в рамките на Национална програма за превенция и 

контрол на ХИВ и СПИ в Р България 2021-2025 г., 

 

 

 

 

 



Данни за разпространението на ХИВ- инфекцията към 10.02.2023 г. 

 

По данни на Световната здравна организация (СЗО) близо 38 млн. души в света 

живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните през 2021 г. е 1,5 млн. души, а 

броят на смъртните случаи е 650 хил.  Данните показват, че в световен мащаб близо 75% 

от инфектираните получават антиретровирусна терапия. 

През 2022 г. у нас над 290 хил. лица са узнали своя ХИВ-статус. От началото на 

годината до 10 февруари 2023 г. са открити нови 30 ХИВ-серопозитивни лица, с което 

носителите на ХИВ в страната официално са 4 078 лица. 

И през 2022 г. 94% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция са се инфектирали по 

сексуален път, а 5% са се инфектирали при инжекционна употреба на наркотици. Най-

засегната е възрастовата група 30-39 г. – 41%, следвана от възрастовата група 40-49 г. – 

29% и възрастовата група 20-29 г. – 17%. Запазва се тенденцията броят на 

новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените. 

Към 31 декември 2022 г. общо 2 196 лица с ХИВ се проследяват в структурите за 

лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, а 2 166 (99%) от тях получават съвременна 

антиретровирусна терапия. 

България остава страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация, като 

честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население у 

нас през 2021 г. е 3,4, а средният показател за страните от ЕС през 2021 г. е 3,7. 

В Разградска област през 2022 г. са регистрирани 3 случая на ХИВ инфекция 

(заболяемост 2,78 %ооо). Лицата са изследвани в Националната референтна 

потвърдителна лаборатория по ХИВ към Националния център по заразни и паразитни 

болести, гр. София.  

През 2022 г. в медико-диагностичните лаборатории на територията на Разградска 

област са изследвани общо 552 лица, от които 357 жени (64, 7%) и 195 мъже (35, 3%). 

Всички са с отрицателни резултати за ХИВ носителство.  

 

 

 

 


