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По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН 
/2021-2025г./ на Министерство на здравеопазването за периода 1986-2020 г. в 
България са регистрирани общо 3 483 случая на инфектирани с ХИВ лица. 
Очертава се тенденция броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от 
броя на новорегистрираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и 
жени от общия брой регистрирани случаи за периода е 5.4:1. 

От 2014 г. в страната се наблюдава увеличаване нивото на разпространение на ХИВ 
инфекцията сред групата на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ). През 2020 г. относителният 
дял на новорегистрираните ХИВ серопозитивни мъже е 84%, което според здравните специалисти 
предполага, че значителна част от мъжете попадат в хомо/бисексуалната трансмисивна категория. 

През периода 2010-2020 г. най-засегната възрастова група е 30-39 г. (38%), следвана от 
групата на 20-29 г. (32%). Към края на 2020 г. регистрираните случаи се концентрират основно в 
по-големите области на страната: София град (40%), Варна (14%), Пловдив (9%), Русе (4%), 
Бургас, Велико Търново, Видин, Пазарджик по (3%), и др. 

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално 
предавани инфекции /2021–2025г./ РЗИ – Софийска област ще проведе лятна АНТИСПИН 
кампания – 15-31 август 2022 г. Ще бъдат организирани здравно-информационни и образователни 
инициативи в общините от областта, които имат за цел да насочат общественото внимание към 
отговорно сексуално поведение. Ще бъдат разпространени материали на МЗ, в които се акцентира 
на възможностите за диагностика на ХИВ и лечение с антиретровирусна терапия, която забавя 
развитието на инфекцията и осигурява на ХИВ-позитивните хора сравнително дълъг и пълноценен 
живот. В България има четири сектора за лечение на пациенти с ХИВ – в София, Варна, Пловдив 
и Плевен.  

 
КАК ДА РАЗБЕРЕМ СВОЯ ХИВ СТАТУС? 

 

Чрез тест в Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН (КАБКИС) на Национална телефонна линия 0700 130 40.  

Лятна АНТИСПИН 

кампания 

15 - 31 август 2022 г. 
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Тестът се прави с капка кръв от пръста и резултатът е готов за 10 минути. Тестовете за 
ХИВ са два типа: СКРИНИРАЩ – бързите тестове са скриниращи. Те търсят специфични антитела, 
които се развиват в организма, ако там е попаднал ХИВ; ПОТВЪРДИТЕЛЕН – ако резултатът от 
бързия тест е положителен, то трябва да се направи втори – потвърдителен тест, за да може със 
сигурност да се каже дали лицето е  инфектирано с ХИВ.  

 
 

КАБИНЕТИ ЗА БЕЗПЛАТНО И АНОНИМНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И СПИН /КАБКИС/  

СТОЛИЧНА РЗИ - СОФИЯ ГРАД 
София, 1233, ул. ”Враня” №20; ет. 5, стая 520; тел. 02/813 04 81 

Работно време в делнични дни: 9 – 13,30 часа 
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ) 

ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИЯ 
НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ПОТВЪРДИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО НІV 

София, 1233, бул. ”Столетов” №44 А; тел. 02/931 80 71 
Работно време в делнични дни: 9 – 17 часа 

 

 


