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Общинската програма  
за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани 

инфекции и туберкулоза за 2014 година, Благоевград 

 
 

О Т Ч Е Т 
       

за дейностите  
и постигнатите резултати  

от МОК - Благоевград 
за периода  

01.01.2014 г. –  31.12.2014 г 

19 септември, 2014 г. 
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      Общинската програма  „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално 
предавани инфекции и туберкулоза - 2014 г., Благоевград” е приета на 
основание: 

 
 Решение № 58 / 09.02.2001 год. на МС за приемане на Националната 

стратегия за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално 
предавани инфекции и на Националната програма за превенция и 
контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р.България 2008-
2015 г., продължаващи и през 2014 г.; 
 

 Споразумение за сътрудничество между Министерство на 
здравеопазването и Община Благоевград №РД 10-229/13.04.2009 г., 
както и последвалите анекси; 

 
 Споразумение за сътрудничество между Министерство на 

здравеопазването и Община Благоевград № РД -29-47/18.01.2013 г. 

19 септември, 2014 г. 
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ОСНОВНАТА ЦЕЛ  на Общинската програма е: 
  задържането на ниско ниво на разпространение на ХИВ, 
 ограничаване на сексуално предаваните инфекции и 

туберкулоза в Община Благоевград. 
 

19 септември, 2014 г. 
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 Целеви групи, към които е насочена Общинската 
програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално 
предавани инфекции /СПИ/ и туберкулоза - 2014 г., 
Благоевград”: 

 
 
 лица, употребяващи инжекционно наркотици; 
 ученици на 18-19 години от 10 и 11 клас; 
 
 
 млади хора с по-голям риск от инфектиране с ХИВ (15-24г.); 

непосещаващите училище; деца от домовете/институциите; 
бездомните деца; изоставащи в развитието си младежи; млади 
хора с рисково за здравето им поведение; деца, регистрирани 
към Детска педагогическа стая, Местна комисия за борба с  
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните; 

 19 септември, 2014 г. 
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 Целеви групи, към които е насочена Общинската 
програма 

 
 ромската общност и лица в неравностойно положение, 

застрашени от ХИВ, СПИ и туберкулоза; 
 
 мъже, правещи секс с мъже; 

 
 проституиращи мъже и жени; 

 
 имигранти. 
 

19 септември, 2014 г. 
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Компоненти  
на Общинската програма  работещи на територията 

на гр. Благоевград и региона: 
Компонент 1 „Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален 

отговор на ХИВ/СПИН в България“ - отразява ангажираността на          

държавата и местната власт  

19 септември, 2014 г. 
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В рамките на този компонент е създаден Местен Обществен 
Комитет  по ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции /СПИ/ 
и туберкулоза, работещ съгласно споразумението на Община 
Благоевград и Министерство на здравеопазването и утвърден 
от Кмета на гр. Благоевград.  

 
В неговия състав участват: 
 Кмета на Община Благоевград, представители на Общинската 

администрация, Общински съвет Благоевград; 
 РЗИ – гр. Благоевград; 
 НПО - под-изпълнители на компоненти на Програмата: 

Сдружение „Адаптация”-Благоевград, Фондация „Глобална 
инициатива в психиатрията-София” чрез Информационен 
център за психично здраве-Благоевград, Сдружение „Здраве 
без граници”-София, клон Благоевград, Фондация “Промяна и 
развитие” Благоевград работещи на територията на Общината 
и Областта. 

19 септември, 2014 г. 
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 Компонент 3 „Увеличаване на 
обхвата на доброволно 
консултиране и изследване за 
ХИВ, чрез мрежа от ниско 
прагови услуги с фокус върху 
групите в най-голям риск“ 

 
       КАБКИС към РЗИ – Благоевград 

е един от 19-те Кабинета за 
анонимно и безплатно 
консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН на територията на 
страната. Предоставя услугата 
консултиране и тестване за 
ХИВ/СПИН и други сексуално 
предавани инфекции. Участва в 
регионални и национални 
кампании по Програмата. 

19 септември, 2014 г. 
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     Компонент 4 "Намаляване на  
уязвимостта към ХИВ на 
инжекционно употребяващите 
наркотици /ИУН/ чрез 
увеличаване на обхвата на 
групата с пълен пакет преван-
тивни интервенции” от 
Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН", 
финансирана от Глобален 
фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария, и 
администрирана от 
Министерство на 
здравеопазването на 
Република България. 

 
 
 Този компонент се изпълнява от 

Сдружение “Адаптация” - 
Благоевград 

 
19 септември, 2014 г. 
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Основната цел на фондация “Промяна и развитие” е развитието 
и интегрирането на маргинализирани и малцинствени групи от 
ромски етнос. 

  
 
 
През 2014 г. поставената цел се реализира, чрез: издирване и 

подпомагане изследването на роми в риск и крайна нужда - 
изследвания на терен; насочване и придружаване до 
специализирани центрове за консултации и изследвания 
(Специализирана болница за активно лечение на пневмо-
фтизиатрични заболявания и РЗИ Благоевград, КАБКИС). 
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 Компонент 6 „Намаляване на 
уязвимостта към ХИВ на 
проституиращите мъже и жени, 
чрез увеличаване обхвата на 
групата с пълен пакет 
превантивни интервенции” 

       
 
     На територията на Област    

Благоевград, услугите и 
дейността по Програмата за 
този компонент се 
изпълняват от Фондация 
„Перспективи“ -                    
гр. Сандански, с която 
Община Благоевград си 
партнира. 

19 септември, 2014 г. 
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      Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-
голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, 
насочени към младите хора” по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН 
Дейностите по този компонент на територията на Благоевград и региона се 
реализират от Фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София” чрез 
Информационен център за психично здраве – Благоевград. Към центъра е създаден 
Клуб за обучители на връстници “RAINBOW”.   Доброволците от Клуба предоставят 
специфични услуги за младите хора в риск за превенция на ХИВ и промоция на 
здраве, здравословен начин на живот и безопасни сексуални практики.Клубът е част 
от международната мрежа Y-PEER. Провежда собствени кампании, участва и като 
партньор в кампании свързани с Програмата. 

19 септември, 2014 г. 
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Компонент 9 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъже, 
които правят секс с мъже  чрез увеличаване обхвата на групата 

с пълен пакет превантивни интервенции“  
 

Под-изпълнител по този компонент е Сдружение “Здраве без 
граници“ – клон Благоевград 

19 септември, 2014 г. 
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Бюджет 
9500.00 лв 

Дейности: 
А.Промоция на здраве 

  Б.Епидемиологично наблюдение  
и политика на изследвания; 

В.Здравни и социални услуги 
Г. Анализи,Оценки, Проучвания 

      Общинска програма  
 

19 септември, 2014 г. 
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А. Промоция  
    на здраве 

 

Кампании Обучения 
Издаване на  

Здравно 
-образователни 

 материали 

19 септември, 2014 г. 
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ОТПУСНАТИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА  ЗА 
КАМПАНИИ – 1090.00 лв. 

 
 14 февруари – Ден на влюбените; 
 24 март – Световен ден за борба с туберкулозата; 
  3-та неделя на май – Световен ден в памет на 

жертвите на СПИН; 
 Лятна АнтиСПИН кампания »Животът е безценен»             

/ м. август – м.септември/ ; 
 1 декември – Световен ден за борба със ХИВ/СПИН. 

19 септември, 2014 г. 
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ОТПУСНАТИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА  ЗА 
ОБУЧЕНИЯ – 3360.00 лв. 

 
 Проведено обучение на: 
 Предстои обучение на 782 ученика от деветите класове през м.ноември, 2014 г. 

Обучението ще се осъществи от експерти от РЗИ –БЛАГОЕВГРАД; 
 Проведени осем здравно-образователни обучения за лица, употребяващи наркотици 

и проституиращи на стойност 910 лв – обучители Сдружение «Адаптация». Обучени 
67 лица.; 

 Проведени четири здравно-образователни обучения за МСМ на теми "ХИВ/СПИН и 
другите СПИ« на стойност 800 лв - обучители Сдружение «Здраве без граници 

 Проведени две здравно-образователни обучения на младежи в ромската общност на 
стойност 400 лв – обучители Фондация «Промяна и развитие». Обучени 21 лица. 

 Проведени три обучителни двудневни семинара за млади хора по метода „Връстници 
обучават връстници”  на стойност 1250 лв – обучители ИЦПЗ – Благоевград. Обучени 
48 лица. 
 

 
 19 септември, 2014 г. 
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Б. Епидемиологично  
наблюдение  
и политика на  
изследвания  

 
 

Работни  
срещи 

 

Скрининг сред 
уязвими групи: 
 80 роми 
  

Издирване и  
подпомагане  

на роми в риск 

10 септември, 2014 г. 
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Проведен скрининг сред уязвимите групи / роми/ за 
разпространението на ХИВ/СПИН с бързи тестове. Изследвани 50 
лица, направени туберкулинови проби на 30 лица. 

Скринингът е съвместна инициатива на Фондация»Промяна  и 
развитие», РЗИ Благоевград –КАБКИС и СБАЛПФЗ Благевград. 
Осигурените средства от община Благоевград  са на стойност 
600.00 лв 

19 септември, 2014 г. 



11/18/2014 

Общинската програма  
за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани 

инфекции и туберкулоза за 2014 година, Благоевград 

 
 
 

Г.   Анализи, 
       Оценки,  

       Проучвания 
 
 

Анкетно 
проучване 

/входно ниво/ 
м.юни, 2014 г. 

 
 Обучение 

на 782 ученика 
 от 9 клас 

м.октомври, 2014г. 

Анкетно 
проучване 

/изходно ниво/ 
м, ноември, 2014 г. 

19 септември, 2014 г. 
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 Осъществен е първия етап от Анкетно проучване сред 782 ученика от 
31 паралелки на 9 клас. Проучването е проведено в 9 учебни 
заведения на територията на община Благоевград: 

 
 Природо-математическа гимназия „ Акд. С.Коральов“; 
 Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов“; 
 НХГ „Св. св. Кирил и Методий“; 
 СОУИЧЕ "Св. Кл. Охридски“; 
 Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски“; 
 Благоевградска професионална гимназия; 
 Професионална гимназия по текстил и облекло; 
 Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев“; 
 V СОУ "Г. Измирлиев“. 

 
Предстои провеждане на обучение на учениците, осъществяване на втория 

етап на проучването, анализ на резултатите и изготвяне на презентация.  
Проучването е финансирано от общинската програма в размер на 2900.00 лв. 

Общинската програма  
за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани 

инфекции и туберкулоза за 2014 година, Благоевград 

19 септември, 2014 г. 
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 Издадени и разпространени информационни и здравно-
образователни (листовка,флаери,плакати)на стойност 1350.00 лв 

19 септември, 2014 г. 
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