
  

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,
финансирана от Глобалния фонд за борба 

срещу СПИН, туберкулоза и малария



  

КОМПОНЕНТИ НА ПРОГРАМАТА

 КОМПОНЕНТ 1: Създаване на подкрепяща среда за 
устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в 
България.

 КОМПОНЕНТ 2: Укрепване на научните основи за 
целенасочен и ефективен национален отговор на 
ХИВ/СПИН.

 КОМПОНЕНТ 3: Укрепване и промоция на услугите 
за тестване и консултиране за ХИВ.

 КОМПОНЕНТ 4: Превенция на ХИВ сред 
интравенозно употребяващите наркотици.  

 КОМПОНЕНТ 5: Превенция на ХИВ/СПИН в ромска 
общност.



  

 КОМПОНЕНТ 6: Превенция на ХИВ/СПИН и полово 
предавани инфекции сред проституиращите в 
България.

 КОМПОНЕНТ 7: Превенция на ХИВ сред младите 
хора във и извън училище със специален фокус върху 
младите хора в най-голям риск.

 КОМПОНЕНТ 8: Осигуряване на качествено 
проследяване, лечение и грижи за всички хора, 
живеещи с ХИВ, които се нуждаят. 

 КОМПОНЕНТ 9: Реализиране на дейности, насочени 
към превенция на ХИВ сред мъже, които правят секс с 
мъже (МСМ).



  

Компонент 1: Създаване на подкрепяща среда за 
устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в 
България

Основна цел: 
Да гарантира устойчивостта на изпълнението на   
Националния отговор и политика на ХИВ/СПИН в 
България и по такъв начин да допринесе за общото 
укрепване на здравната система в страната.

Бенефициент:
министерства, държавни агенции, общинска 
администрация, РИОКОЗ, местни структури на други 
държавни институции, НПО, представители на 
бизнеса;

Общини:
Благоевград,Бургас,Варна,Видин,Пазарджик,Плевен,
Пловдив,Русе,София и Стара Загора;



  

ДЕЙНОСТИ

● Управление и укрепване на институционалната рамка 
- разработването и приемането на цялостна 
институционална рамка с ясно определени роли и 
отговорности на ключовите министерства, общините 
и организациите на гражданското общество в отговор 
на ХИВ/СПИН на национално и на местно равнище.

● Стратегическо планиране и разработване на 
подходяща законодателна рамка- осигуряване на 
адекватна законодателна основа, политика, 
стратегически планове, технически указания и 
стандарти във всички сектори, което да доведе до 
ефективен отговор на ХИВ/СПИН.

● Устойчивост на ресурси /човешки, финансови и 
материални/  - укрепване на адекватните 
управленски практики и административния 
капацитет в ключовите институции и организации, 
работещи по превенция и контрол на ХИВ/СПИН.



  

Компонент 2: Укрепване на научните основи за 
целенасочен и ефективен национален отговор на 
ХИВ/СПИН

Основна цел:
Укрепване на цялата система за мониторинг и 
оценката на националния отговор на ХИВ/СПИН. 

Бенефициент:
медицински специалисти, работници на терен, 
РИОКОЗ, Националната референтна лаборатория, 
целевите групи и подполучатели на програмата;

Общини:

Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и София; 



  

ДЕЙНОСТИ

● Изграждане на Национални звена за надзор, 
мониторинг и оценка и стратегическо планиране с 
ефективни връзки със съществуващите статистически 
и информационни организации и с ясно разпределени 
отговорности по отношение на мониторинга и 
оценката.

● Подобряване на капацитета за мониторинг и оценка 
на ключовите заинтересовани страни – изпълнители, 
политици и мениджъри на проекта.

● Национален план и рамка за мониторинг и оценка, 
определящ протоколите, указанията и механизмите за 
събиране на данни (национални индикатори, 
мониторинг и оценка на Програмата; оперативни 
проучвания; отчитане и споделяне на данните; 
анализ на данните.



  

Компонент 3: Укрепване и промоция на услугите за 
тестване и консултиране за ХИВ

Основната цел: 
Да се осигури увеличаване на достъпа до 
доброволното консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН в страната, както чрез изградената вече  
мрежа от нископрагови услуги, така и в общинските и 
частни здравни заведения.

Бенефициент:
хората от уязвимите групи, мигранти, безработни 
млади хора, хора без здравни осигуровки или с 
непълни такива, хора с ниски доходи, хора, лишени 
от свобода;

Общини: 
Видин, Монтана, Пазарджик, Перник и Русе; 



  

ДЕЙНОСТИ

● Превенция: Изследване и консултиране - 
предоставяне на услуги за изследване и 
консултиране в КАБКИС, в местата за лишаване от 
свобода, в здравните заведения.

● Превенция: Дистрибуция на презервативи -безплатно 
раздаване на презервативи и лубриканти на мъжете, 
лишени от свобода по време на работата на терен в 
затворите.

● Превенция: Комуникация за промяна в поведението - 
достигане до общността – промоцията на услугите за 
доброволно консултиране и изследване, редовни 
образователни срещи със затворници и служители в



  

затворите за информиране по въпросите на 
ХИВ/СПИН, информационни материали,обучение на 
затворници от други затворници.



  

Компонент 4: Превенция на ХИВ сред интравенозно 
употребяващите наркотици

Основна цел:
Поддържане ниско нивото на разпространение на ХИВ 
инфекцията сред лицата, употребяващи венозно 
наркотици. 

Бенефициент: 
Групата на интравенозно употребяващите наркотици 
като цяло и в частност ИУН групата в местата за 
лишаване от свобода и ромските квартали;

Общини: 
Бургас, Варна, Русе, Плевен, София, Перник, 
Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив;



  

ДЕЙНОСТИ

● Промяна на поведението – работа на терен в 
общността. 

● Изследване и консултиране - предоставяне на 
нископрагови услуги за консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН. 

● Опиоидна субституираща терапия.
● Превенция: диагностика и лечение на СПИ
● Грижи и подкрепа: подпомагане на индивидуално 

ниво (най-рискови групи)
● Подкрепяща среда: Намаляване на стигмата - 

законодателни промени за ефективна превенция на 
ХИВ/СПИН; защита срещу стигмата и намаляване на 
дискриминацията 
 



  

Компонент 5: Превенция на ХИВ/СПИН в ромска 
общност

Основна цел:
Осигуряване на достъпност на услугите за 
превенцията на ХИВ, лечение и подкрепа за ромското 
население. 

Бенефициент:
Ромска общност

Общини:
Бургас, Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив, 
Благоевград, Пазарджик, София, Видин и Монтана. 



  

ДЕЙНОСТИ

● Превенция: Комуникация за промяна в поведението – 
достигане до общността –Работа на терен - 
консултиране за ХИВ/ППИ,раздаване на 
информационни материали и безплатни 
презервативи, обучение по превенция на ХИВ/ППИ 
сред млади роми(12-15 г.), обучение на обучители от 
ромската общност по превенция на ХИВ/ППИ сред 
групата на МСМ.

● Грижи и подкрепа: Индивидуална помощ за хората в 
най-голям риск 

● Превенция: изследване и консултиране -изследване и 
консултиране за ХИВ, за ППИ, медицински прегледи

● Превенция: диагностика и лечение на ППИ – 
изследвания за ППИ, медицински прегледи;



  

Компонент 6: Превенция на ХИВ/СПИН и ППИ сред 
проституиращите в България

Основна цел:
Задържане ниско нивото на разпространение на ХИВ 
сред проституращите и увеличаване на обхвата на 
предоставяните  услуги за превенция на ХИВ.

Бенефициент:
Групата на проституращите мъже и жени,обществото 
като цяло

Общини: 
Бургас, Варна, Русе, София, Благоевград, Пазарджик, 
Пловдив, Хасково, Стара Загора, Ловеч;



  

       ДЕЙНОСТИ

● Превенция: комуникация за промяна на поведението 
– достигане до общността - Консултиране и 
мотивиране на целевата група да използва услуги по 
превенция на ХИВ (работа на 
терен),разпространение на презервативи и 
лубриканти,разпространение на безопасни 
материали за употреба на наркотици, 
информационни, образователни и комуникационни 
материали и кампании.

● Превенция: Изследване и консултиране 
-предоставяне на нископрагови услуги по 
консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

● Превенция: диагностика и лечение -предоставяне на 
нископрагови услуги за диагностика и лечение на 
СПИ.



  

Компонент 7: Превенция на ХИВ сред младите хора 
във и извън училище със специален фокус върху 
младите хора в най-голям риск

Основна цел:
Предоставяне на специфични услуги за младите хора, 
като: комуникация за промяна в поведението, 
сексуално и ХИВ обучение, обучение от връстници, 
разработване на училищна и общинска политика. 

Бенефициент:
младите хора с по-голям риск от инфектиране с ХИВ, 
като непосещаващите училище; деца от 
домовете/институциите; бездомните деца; 
изоставащи в развитието си младежи и млади хора с 
рисково за здравето им поведение. 

Общини: 
Бургас, Варна, Русе, Добрич, Шумен, Велико Търново, 
Габрово, Плевен, София, Благоевград, Пазарджик, 
Пловдив и Стара Загора 



  

ДЕЙНОСТИ

● Превенция: Комуникация за промяна в поведението: 
достигане до общността – обучение от връстници за 
младите хора извън училища на възраст между 10 и 
19 години, които са с по-висок риск от заразяване с 
ХИВ; екипи от младежки клубове ще рекламират  
консултирането и изследването сред младите хора в 
риск; администрацията на услугите ще бъде 
осъществявана от 14 НПО или общински центрове в 
14 региона.

● Комуникация за промяна в поведението: медии 
-разработване на комуникационна стратегия; всяка 
година организиране на  поне една информационна 
кампания по превенция на ХИВ; всяка година 
раздаване на презервативи сред младите хора чрез 
обучители-връстници.



  

● Грижи и подкрепа: подкрепа за сираците и уязвимите 
деца - обучение на професионалистите, грижещи се 
за децата в институциите за предоставянето на 
сексуално и ХИВ обучение; обучение на медицински 
специалисти за предоставяне на услуги, специално 
насочени към младите хора и да ги насочват към 
КАБКИС за изследване за ХИВ и ППИ. Всички 
дейности ще бъдат координирани с Държавната 
агенция за закрила на детето.

● Подкрепяща среда - подкрепа за законодателни 
промени за осигуряване на достъпа на младите хора 
към сексуално и ХИВ обучение; подкрепа за 
законодателни промени за намаляване на законната 
възраст за изследване за ХИВ на млади хора без 
съгласието на родителите от 18 на 15 години;



  

● Информационна система и оперативни проучвания 
-провеждане на представителни проучвания сред 4 
възрастови групи ( 15-19, 20-24, 25-29, 30-49); 
въвеждане на система за мониторинг на дейностите 
по обучението от връстници и влиянието му върху 
младите хора;



  

Компонент 8: Осигуряване на качествено 
проследяване, лечение и грижи за всички хора, 
живеещи с ХИВ, които се нуждаят

Основна цел:
Да се продължи осигуряването на универсален достъп 
за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Бенефициенти:
хората, живеещи с ХИВ/СПИН

Общини: 

София,Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора 



  

ДЕЙНОСТИ

● Осигуряване на лесен достъп до наблюдение, АРВ 
терапия и мониторинг чрез разширяване на 
съществуващите сектори за лечение и създаване на 
нови.

● Обучение на медицински персонал за лечение и 
грижи за хора живеещи с ХИВ/СПИН.

●  Профилактика и лечение на опортюнистични 
инфекции -предоставяне на висококачествено 
лечение и профилактика на опортюнистични 
инфекции сред хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

● Грижи и подкрепа: грижи и подкрепа на хронично 
болните -наемане на психолози и социални работници 
за центровете за лечение на хора, живеещи с 
ХИВ/СПИН; разширяване на подкрепящите услуги, 
предоставяни от НПО 



  

● Информационна система и оперативни проучвания - 
наемане на персонал  за водене  на регистрите/ 
електронна информационна система с база данни на 
здравните заведения, предоставящи наблюдение и 
АРВ терапия.

● Стратегическо планиране и разработване на 
съответстваща законодателна рамка- разработване и 
актуализация на нормативните документи, свързани с 
лечението и грижите за хора,живеещи с ХИВ/СПИН.

● Подкрепяща среда- намаляване на стигмата и 
дискриминацията на хората,живеещи с ХИВ/СПИН от 
медицинския персонал.



  

Компонент 9: Реализиране на дейности, насочени 
към превенция на ХИВ сред мъже, които правят 
секс с мъже (MСM)

Основна цел:
Разработването и въвеждането на ефективни, 
приятелски настроени услуги, включително 
превенция на ХИВ, грижи и подкрепа и активно 
насочване към съществуващите здравни служби.

 
Бенефициент:

Общността на МСМ

Общини: 
София, Пловдив, Варна 



  

ДЕЙНОСТИ 

● Провеждане на оперативно проучване,което да 
определи географското разпределение на групата 
МСМ, подгрупите, както и местата за работа на терен;

● Разработване на национално ръководство, 
оперативни процедури и инструменти за предоставяне 
на ефективни и качествени услуги, пригодени към 
нуждите на МСМ.

● Укрепване на гражданското общество и 
институционалния капацитет - създаване на нови и 
избиране на съществуващи неправителствени 
организации за предоставяне на специфични услуги 
по превенция на ХИВ на МСМ; обучение на обучители 
по различните аспекти на услугите за МСМ



  

● Комуникация за промяна в поведението – достигане 
до общността достигане до МСМ с послания за 
превенция на ХИВ чрез електронни страници и други 
целеви медии; консултиране на терен и мотивиране 
на целевата група  за превенция на ХИВ;промоция и 
разпространение на презервативи и лубриканти.

● Изследване и консултиране услугите по консултиране 
и изследване за ХИВ чрез мобилни медицински 
кабинети и КАБКИС.
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