
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВЗАНЕТО 

Стартира националната лятна АНТИСПИН кампания 

 

На 15 август 2019 г. стартира националната лятна АНТИСПИН кампания, която ще 

продължи до 15 септември 2019 г. 

Кампанията се провежда във връзка с изпълнението на „Националната програма за 

превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2017-2020 г.“ и ще обхване 

цялата страна. 

От януари до края на месец юни тази година 177 560 лица са се изследвали за ХИВ в 

България.  

В страната функционират 13 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и 

изследване за ХИВ (КАБКИС) към регионалните здравни инспекции. В тези кабинети се 

извършват предтестови и следтестови консултации и изследвания от подготвени 

медицински специалисти за повишаване на информираността по проблемите на 

ХИВ/СПИН. Продължава дейността и на 17 мобилни медицински кабинета, 15 от които са 

предоставени на РЗИ и 2 на неправителствени организации.  

През периода 1986–09.08.2019 г. в България са регистрирани общо 3 173 лица с ХИВ 

инфекция. От началото на тази година са открити нови 147 ХИВ–серопозитивни, от 

които 93% са български граждани и 7% чужденци. Запазва се тенденцията от 

последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от 

инфектираните жени. Съотношението  е 5:1 (123 мъже и 24 жени). 

Пътят на предаване на инфекцията също не е променен. И тази година 86% от 

новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях -

  42% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт и 44% при хетеросексуален контакт). 

Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 13 %. Най-

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

23%. 

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ 

са предимно в големите градове: София – 64 лица, в област Пловдив – 15 лица, Варна и 

Пазарджик по 9 лица, Монтана и Русе по 6 лица, Велико Търново – 5 лица, Кюстендил – 4 

лица, по 3 лица в областите: Бургас, Разград, Сливен, Смолян и Хасково, по 2 лица в 

Софийска област, Враца и Ямбол, и единични случаи в останалите области. 

Към 31 юли 2019 г. общо 1 639 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на 

пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 591 (97%) от тях получават съвременна 

антиретровирусна терапия. Осигурени са всички необходими тестове и консумативи 

за мониторинг. 



Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в 

страните от ЕС през 2017 г. е 6.2, за България показателят е 3.4, т.е. страната ни е с 

двойно по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС. 

Страните с показатели над средните за ЕС са : Латвия -19.0, Люксембург -16.7, Естония – 

16.6, Португалия – 14.2, Малта – 10.4, Ирландия- 10.2, , Кипър – 10, Белгия -7.9, Франция  -

7.8, Исландия – 7.2, Англия – 6.7. 

Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и 

лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, 

независимо от техния здравноосигурителен статус. Лечението на пациенти с ХИВ/СПИН 

се извършва в специализирани звена към инфекциозните болници/клиники в градовете 

София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. 

Предаването на ХИВ е основен проблем за общественото здраве и засяга повече от 2 

милиона души в Европейския регион на СЗО, особено в страните от Източна Европа и 

Централна Азия. През 2017 г. близо 160 000 души са новодиагностицирани с ХИВ в 

Европейския регион. 


