
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН – 1 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

Световният ден за борба срещу СПИН е една от осемте официални
глобални  обществени здравни кампании, определени от Световната здравна
организация (WHO).

· ХИВ продължава да бъде основен проблем на общественото здраве, като
засегнатите са 34 милиона. През 2014 г. в световен мащаб 1.2  милиона души са
починали от свързани с ХИВ причини.  Новозаразените през 2014 г.  в света са 2.0
милиона души. Субсахарска Африка е най-засегнатият регион, с 25.8 милиона
души,  живеещи с ХИВ през 2014  г.което е почти 70%  от новите случаи на ХИВ
инфекции в света. Смята се, че в момента само 51% от хората с ХИВ знаят своя
статус.

· В България близо 90%  от новите случаи на ХИВ  са инфектирани по сексуален
път. От началото на 2015 година са открити нови 126 ХИВ-серопозитивни лица, с
което носителите на ХИВ в страната са официално 2 169 лица.

В  последните години  се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже
да е близо четири пъти по-голям от броя на жените. И през тази година три четвърти от
новите случаи са мъже, а една четвърт – жени. Според пътя на инфектиране 36% от
новите случаи са се заразили при хетеросексуален контакт, 52% – при хомо/бисексуален
контакт, а 12%  – при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи,
че продължава да намалява процентът на ХИВ-позитивните в групата на инжекционно
употребяващите наркотици. Близо 34% от новорегистрираните са млади хора на
възраст под 29 години.

Географското разпространение сочи, че по-голямата част от новоинфектираните
с ХИВ са концентрирани предимно в големите градски райони като София – 49 лица,
областите Пловдив – 20 лица, Варна - 12 лица, Пазарджик – 6 лица, Бургас - 5 лица,
Велико Търново и Враца – по 4  лица, Плевен, Габрово, Добрич, Монтана и Русе – по 3
лица.

Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са
открити в 19-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ



(КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети, което говори за тяхната
ефективност.

На 25 септември 2015 г. 193-членната Генерална асамблея на ООН прие
официално Програмата за устойчиво развитие 2030, заедно с набор от амбициозни нови
Глобални цели, които генералният секретар на Организацията Бан Ки Мун приветства
като универсална, интегрираща и преобразяваща визия за един по-добър свят. Новата
рамкова програма „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие
2030”, се състои от 17 цели и 169 подцели.Новите Цели за устойчиво развитие
надграждат превърналите се в исторически Цели за развитие на хилядолетието. Цел
номер 6 от осемте Цели за развитие на хилядолетието бе задържане и обръщане хода на
епидемията от СПИН до 2015 г. Поставянето на тази Цел допринесе за съществено
ускоряване на глобалния отговор срещу ХИВ, като Програмата на ООН за ХИВ/СПИН
(UNAIDS) отчита, че Цел номер 6 е изпълнена отвъд очакванията.

В новите Цели за устойчиво развитие вече се говори за елиминиране на
епидемията от СПИН до 2030 г. Това е заложено като подцел 3  в Цел номер 3,
отнасяща се до общото здраве и благогополучие на хората по света.

Във връзка с новите Цели за устойчиво развитие и елиминиране на епидемията
от СПИН до 2030 г. UNAIDS разработи бързоскоростен подход за постигане на
обвързани с крайни срокове цели до 2020 г. Новият набор от цели, които трябва да
бъдат изпълнени до 2020 г., включва постигането на формулата „90-90-90”: 90% от
хората, инфектирани с ХИВ, да са наясно със своя ХИВ статус, 90% от тези, които са
наясно със своя ХИВ статус, да приемат антиретровирусно лечение, и 90% от тези,
които приемат лечение, да бъдат с неоткриваем вирусен товар. Към целите за постигане
до 2020  г.  се отнасят и намаляване на годишния брой на новите случаи на ХИВ
инфекция с над 75% и постигане на нулева дискриминация.

В България Националната  АНТИСПИН кампания
Световен ден за борба срещу СПИН – 1 декември 2015 г. е с мото:

„НУЛЕВА СТИГМА, НУЛЕВА ДИСКРИМИНАЦИЯ!”

По повод 1-ви декември 2015  г.   РЗИ -  Стара Загора,  съвместно с община Стара
Загора, СНЦ „Свят без граници”, клуб „Зараза”- сдружение „Самаряни”, Младежки дом
– Стара Загора, Регионален инспекторат по образование – Стара Загора, община
Гурково, община Мъглиж, община Николаево, община Павел баня, БМЧК, МКО, клуб
„Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора, медицински специалисти и
педагогически съветници в учебни заведения на територията на област Стара Загора и
АСМБ – клон Стара Загора,  планира провеждането на  следните мероприятия:

http://aidsbg.info/newsView.aspx?nid=723
http://aidsbg.info/newsView.aspx?nid=701


12.11. – 04.12.2015 г.

· Провеждане от РЗИ – Стара Загора на анкетно проучване „Какъв е рискът за
мен?” сред ученици на възраст 15 – 19 години от училищата в общините
Гурково, Мъглиж, Николаево, Павел баня.

· Обучения на членовете на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора
за повишаване на компетентностите им за участие в образователни процеси

· Методични срещи с преподаватели, педагогически съветници и медицински
специалисти с акцент върху стигмата и дискриминацията, свързани със СПИН

· Дискусии в РЗИ – Стара Загора със стажант – лекари от Медицински факултет
на Тракийски университет

· Информационно-образователно събитие на РЗИ – Стара Загора сред 7-те класове
на 9 ОУ „Веселин Ханчев” – Стара Загора

· Обучителен модул в РЗИ – Стара Загора на тема „ХИВ/СПИН. Стигмата
ХИВСПИН. Как да се изследваме анонимно и безплатно за СПИН?” с ученици
от СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора и членове на клуб „Здраве” .

Предлагане на доброволно консултиране и изследване за СПИН в мобилен
КАБКИС 10 към РЗИ – Стара Загора:

ДАТА ТЕРЕНИ

24.11.2015 19.00-20.00ч.: Ветеринарен техникум – общежитие
съвместно с клуб „Зараза”

01.12.2015 г.
11.00-14.00 ч.: „долната гъба” - пешеходна зона гр. Стара Загора

18.00-19.00 ч.:  площад пред Младежки дом, гр. Стара Загора

02.12.2015 г. 16.00 -17.00 ч.: Медицински колеж гр. Стара Загора ,
съвместно с клуб „Зараза”

·  Информационни кампании и обучение на клуб „Зараза” - СНЦ „Самаряни”:
- 12.11.2015 г. в НУМСИ „Христина Морфова” - Стара Загора
- 18.11.2015 г. в общежитие на НУМСИ „Христина Морфова” – Стара Загора
- 24.11.2015 г. в общежитие на ПГВМ „Иван П. Павлов”-  Стара Загора

· Информационни кампании и обучение на СНЦ „Свят без граници”:
-  29.11.2015 г. в Здравно-социален център в кв. „Лозенец” - Стара Загора
-  30.11.2015 г. в общежитие на ПГСАГ „Лубор Байер” - Стара Загора

01 декември 2015 г.

· 8.30 часа: Поставяне началото на Световния ден за борба със СПИН с голяма
червена пандела на входа на Регионална здравна инспекция – Стара Загора –
символ на институционалната  подкрепа и ангажираност към проблема
ХИВ/СПИН и с призив за обединяване усилията на хората в борбата срещу
болестта.

· 8.00 часа: Членове на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – секция СОУ
„Васил Левски” – Стара Загора ще посрещат учениците с червени лентички и
посланието на кампанията



· 9.30 – 11.30 часа: Информационна кампания сред студенти и преподаватели от
Медицински факултет и Педагогически факултет на Тракийски университет -
съвместна инициатива на РЗИ – Стара Загора и Асоциация на студентите по
медицина – клон Стара  Загора

· 11.30 – 14.00 часа: Информационна кампания (с игрова и музикална част) в
централната зона на гр. Стара Загора – съвместна инициатива на Младежки дом
-  Стара Загора, МОС, клуб „Зараза” - СНЦ „Самаряни”,  СНЦ „Свят без
граници”  и БМЧК -  Стара Загора.  Възможност за доброволно консултиране и
изследване за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет на Регионална здравна инспекция
– Стара Загора.

· 12.30 часа: Викторина с участие на представители на РЗИ – Стара Загора  в СОУ
„Христо Смирненски” – Стара Загора

· 18.00 – 19.00 часа: На площада пред Младежки дом -  Стара Загора - възможност
за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет на
Регионална здравна инспекция – Стара Загора

· 19.30 часа: Представяне на тематична пиеса „Обичайте разумно, за да опазим
любовта!” в Младежки дом – Стара Загора. Информационна кампания на МОС,
СНЦ „Свят без граници” и Регионална здравна инспекция – Стара Загора.

Мероприятия по отбелязване на Световния ден за борба със СПИН в
училищата на област Стара Загора, инициирани от РЗИ:

v Предвижда се изготвяне на изложби с постери, изработени от ученици: 5 ОУ
„М. Станев” – Стара Загора, ПГВМ „Ив. П. Павлов” - Стара Загора , Професионална
гимназия по лека промишленост и туризъм –  Казанлък,  13  ОУ «Св.  Паисий
Хилендарски» - Стара Загора, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Николаево,
Художествена гимназия – Казанлък обявява конкурс за изработване на постери,
Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, Професионална
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Л. Байер” – Стара Загора,
Професионална гимназия по механотехника и транспорт “Н.Й. Вапцаров”- Стара
Загора,  СОУ „Иван Вазов”  –  Стара Загора,  СОУ «В.  Левски»  -  Стара Загора,
Професионална гимназия по ветеринарна медицина «Ив.П.Павлов» - Стара Загора,
ОУ „Свети Паисий Хилендарски”- Гълъбово, СОУ «Христо Ботев» - Павел баня,
Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – Павел баня,  ОУ
«Мати Болгария» -  Казанлък,  ОУ «  Св.  Паисий Хилендарски» -  с.  Тъничени,  общ.
Павел баня, Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, ОУ «Св.Св.
Кирил и Методий» - гр. Шипка, ОУ «Кулата» - Казанлък,  ОУ «Св. Климент
Охридски» - гр. Крън, 2 ОУ «Хр. Ботев» - гр. Гълъбово,  Професионална гимназия
по електротехника и технологии «Г.С.Раковски» - Стара Загора, ОУ „Кирил
Христов” - Стара Загора, СОУ „П. К. Яворов”- Чирпан, СОУ „ Христо Смирненски”
– гр. Гурково, ПГОХ „Райна Княгиня”- Стара Загора, ОУ «Паисий Хилендарски» -
Казанлък, ОУ «Св. Климент Охридски» - с. Горно Черковище,  ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – с. Кънчево, общ. Казанлък, 1 ОУ „Георги Бакалов”- гр.Стара Загора.

v Организиране на викторини: 5  ОУ „М.  Станев”  –  Стара Загора,  ОУ „Поп
Минчо” – с. Коларово, общ. Раднево, ОУ „ Георги Райчев” – Стара Загора, СОУ „
Екзарх Антим І” – Казанлък.

v Провеждане на дебати: ОУ „Самара” – Стара Загора

v Решаване на кръстословици: „Победи СПИН със знания”  - 5 ОУ „М. Станев” –
Стара Загора



v Изработване на голяма символична лента с послания от клуб „Млад здравен
експерт”  към ОУ „Поп Минчо”  –  с.  Коларово,  общ.  Раднево и поставянето й в
сградата на училището.
v Представяне на здравно-образователни презентации: Професионална гимназия

по строителство,  архитектура и геодезия „Л.  Байер”  –  Стара Загора,  5  ОУ „М.
Станев”  –  Стара Загора (презентацията  е съпроводена с въпроси и игра),   13  ОУ
«Св. Паисий Хилендарски» - Стара Загора обявява конкурс за презентация,  ОУ
«Н.Й.Вапцаров» -  Казанлък,  ОУ «Д-р Петър Берон» -  с.  Овощник,  общ.  Казанлък,
Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, ОУ „Кирил Христов” -
Стара Загора,  2 ОУ «Хр. Ботев» - Гълъбово, ОУ «Св. Климент Охридски» - с. Горно
Черковище, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Кънчево, общ. Казанлък, СОУ
«Христо Ботев» - Павел баня, СОУ «Христо Ботев» - Стара Загора.
v Радиопредаване: „Имах някога един приятел…” – Професионална гимназия по

облекло и хранене „Р. Княгиня” – Стара Загора.
v Изложба на колаж, подготовка и аранжиране на модули: Художествена

гимназия – Казанлък, ОУ „Кирил Христов” - Стара Загора, ОУ „Христо Ботев” – с.
Братя Кунчеви, общ. Стара Загора.
v Провеждане на тематичен час на класа с дискусии: СОУ „Железник” – гр.

Стара Загора, Професионална гимназия по облекло и хранене „Р. Княгиня” – Стара
Загора,  Професионална гимназия по електроника «Джон Атанасов» - Стара Загора,
ОУ «Кулата» - Казанлък, Професионална гимназия Иван Хаджиенов» - Казанлък,
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Л. Байер” –
Стара Загора, Професионална гимназия по механотехника и транспорт “Н.Й.
Вапцаров”-  Стара Загора,  13  ОУ «Св.  Паисий Хилендарски»  -  Стара Загора,    ОУ
«Св.  Климент Охридски»  -  гр.  Крън,  2  ОУ «Хр.  Ботев»  -  Гълъбово,  ОУ «Христо
Смирненски» - с. Тулово, общ. Мъглиж,  ОУ « Чудомир» -  Казанлък,  ОУ «Христо
Ботев Левски»  -  с.  Ягода общ.  Мъглиж,  Професионална гимназия по лека
промишленост и туризъм - гр. Казанлък.
v Турнир по стрийтбол: Професионална гимназия по лека промишленост и

туризъм – гр. Казанлък – 30.11.2014
v Провеждане на анкета: ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» - с.Дъбово,общ.Мъглиж,

Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – с. Кънчево, общ. Казанлък, СОУ «В. Левски» - Стара Загора, ОУ
„Христо Смирненски“- с. Туловово, общ.Мъглиж.
v Видеопокази: СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора, ОУ „Св.Св. Кирил и

Методий” – Николаево, ОУ „Самара“- Стара Загора, ОУ – с. Гита, общ.
Чирпан, Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство –
Павел баня, ОУ « Св. Паисий Хилендарски» - с. Тъничени, общ. Павел баня,
Художествена гиманзия – Казанлък, Професионална гимназия по
електротехника и технологии «Г.С.Раковски»  -  Стара Загора,  12  ОУ „Стефан
Караджа” – Стара Загора, Професионална гимназия Иван Хаджиенов» - Казанлък,
ОУ «  Св.  Св.  Кирил и Методий» -  с.  Черна гора,  общ.  Бр.  Даскалови,   СОУ „П.К.
Яворов”- Чирпан, СОУ «Христо Ботев» - Павел баня.
v Беседи и дискусии: Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара

Загора, ОУ „Самара” – Стара Загора,  ОУ «Н.Й.Вапцаров» - гр. Казанлък (дискусия
с решаване на казуси) , ОУ „Христо Ботев” – с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора,
ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» - с.Дъбово,общ.Мъглиж, СОУ «Христо Ботев» -
Стара Загора, 1 ОУ”Свети Паисий Хилендарски”- Гълъбово, СОУ «Христо Ботев» -
Павел баня, Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – Павел
баня, ОУ «Мати Болгария» - Казанлък,  ОУ « Св. Паисий Хилендарски» - с.
Търничени, общ. Павел баня, Професионална гимназия по селско стопанство –
Чирпан, ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» - гр. Шипка,  ОУ «Кулата» - Казанлък, ОУ
«Св. Кливент Охридски» - гр. Крън, ОУ „Кирил Христов” - Стара Загора,  2 ОУ



«Хр. Ботев» - гр. Гълъбово, Вечерно училище «Захари Стоянов» - Стара Загора,
Професионална гимназия по електротехника и технологии «Г.С.Раковски» - Стара
Загора, 12 ОУ „Стефан Караджа” – Стара Загора,   ОУ « Св. Св. Кирил и Методий» -
с. Черна гора, общ. Бр. Даскалови,  ОУ «Паисий Хилендарски» - Казанлък, ОУ «Св.
Климент Охридски» - с. Горно Черковище,  ОУ «Христо Смирненски» - с. Тулово,
общ. Мъглиж, ОУ «Г. Бенковски» - с. Манолово, общ. Павел баня,  СОУ „Христо
Смирненски” – Стара Загора, СОУ „ Хр. Смирненски” – гр. Гурково, ОУ «
Чудомир» - гр. Казанлък, ОУ – с. Гита, общ. Чирпан.

v Рисуване по темата: Професионална гимназия по електроника «Джон
Атанасов» - Стара Загора.

1 декември 2015 в училища на Старозагорска област:

v Образуване на символа на борба със СПИН с червени балони:  СОУ „Железник”
– гр. Стара Загора
v Състезание под надслов „СПИН –  ничия грешка,  грижа за всеки”  -  СОУ

„Железник” – гр. Стара Загора
v Раздаване на червени панделки и презервативи: Преди началото на учебни

занятия на входа на ПГВМ „Ив. П. Павлов” - Стара Загора ученици и преподаватели
ще получат промотивни материали на фона на мултимедийна презентация и музика
от възпитаници на звено „Подай ръка” към училището;  СОУ „Гео Милев” – Раднево
–  доброволци от БМЧК ще поставят лентички на ученици,  учители,  служители и
граждани; Професионална гимназия по електроника «Джон Атанасов» - Стара Загора,
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Николаево,  СОУ „Екзарх Антим І” – Казанлък, СОУ
«Христо Ботев» - Павел баня, ОУ «Св. Кливент Охридски» - гр. Крън,  ОУ « Св. Св.
Кирил и Методий» - с. Черна гора, общ. Бр. Даскалови,  Професионална гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Л. Байер” – Стара Загора, Професионална
гимназия по механотехника и транспорт “Н.Й. Вапцаров”- Стара Загора, СОУ «В.
Левски» - Стара Загора, Професионална гимназия по облекло и хранене „Р. Княгиня”
– Стара Загора, ПМГ „ Гео Милев” – Стара Загора, ОУ «Мати Болгария» - Казанлък,
ОУ «Д-р Петър Берон» - с. Овощник, общ. Казанлък, ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» -
гр.  Шипка,  ОУ «Кулата» -  Казанлък,  2  ОУ «Хр.  Ботев» -  Гълъбово,  Професионална
гимназия по електротехника и технологии «Г.С.Раковски» - Стара Загора,
Професионална гимназия «Иван Хаджиенов» - Казанлък, СОУ „Иван Вазов” – Стара
Загора, СОУ „ Хр. Смирненски” – Гурково, 1 ОУ „Георги Бакалов”- гр.Стара Загора,
12 ОУ „Стефан Караджа” – Стара Загора. Изработване на символична червена
пандела в СОУ „Христо Смирненски” – Стара Загора., ОУ «Христо Ботев Левски» - с.
Ягода общ. Мъглиж.

v Създаване на „Лексикон” –  книга,  в която учениците от СОУ „Гео Милев”  –
Раднево могат да отговарят на въпроси,  да споделят мисли по проблема,  както и да
зададат въпроси, които ги вълнуват.


