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Мотото  на актуалния Ден за съпричастност е 
 „Ending AIDS Together”, адаптирано на български 
като „Заедно да спрем СПИН!”.  

Тазгодишното послание подчертава необходимостта от: намаляване на стигмата спрямо 
носителите на ХИВ; гарантиране на универсален достъп до изследване, лечение и достъп до 
качествени здравни и социални услуги на всеки, живеещ с вируса; увеличаване на ресурсите (за 
превантивни програми и програми за изследване и лечение); насърчаване на привличането на 
хората в дейностите по превенция и подкрепа на засегнатите от инфекцията! 

 

ИСТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА И СЪБИТИЯ ПО СВЕТА 

Международният Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН традиционно се отбелязва 
в третата неделя на месец май. Денят е повод хората от различни страни да заговорят за СПИН.  
На този ден през тази година са мобилизирани общо 1 200 неправителствени организации, 
работещи по въпросите на ХИВ и СПИН в общо 115 държави. В продължение на 34 години 
Денят се чества ежегодно, като в света се провеждат десетки хиляди бдения, възпоменания, 
чайни церемонии, помени в храмове и мирни шествия.  Денят за съпричастност е важен знак за 
солидарност по всички континенти и символизира надеждата за новите поколения.   
 
СПИН продължава да опустошава човешките общности навсякъде по света и Третата неделя на 
месец май е начин заинтересованите публично да изразят скръбта си за своите близки, починали 
от СПИН и да настояват правителствата да заявявят по-ясни ангажименти в борбата срещу 
пандемията. В по-малките населени места Денят е повод да се повиши чувствителността към 
проблема СПИН, толерантността, доброволчеството и даренията за АНТИСПИН каузата. В по-
големите градове на този ден видимо се събира разнообразен спектър от хора, загрижени и 
работещи по проблема. И в двата случая събитието създава усещане за солидарност и привлича 
вниманието на медиите. 

 
СЪБИТИЯТА ПО СВЕТА ВЪВ ВРЕМЕТО 

 
Денят за съпричастност с жертвите на ХИВ/СПИН по света се отбелязва с разнообразни 
инициативи като панахиди сред християнските общности, панаири на здравето и образователни 
семинари.  
В Деня за съпричастност в САЩ, Австралия, Република Южна Африка и на други места се 
построява огромен „юрган“ (AIDS Memorial Quilt), направен от предмети, които представляват 
скъпи спомени за семействата на починалите от СПИН. През 2000 г. юрганът е тежал около 54 
тона и се е състоял от 44 000 предмета. Предметите, напомнящи за загиналите, обикновено са 
дънки, тениски, шапки, униформи и якета на починалите, но също така могат да бъдат коса, 
значки, награди, топки за боулинг, перли, ключове за автомобили и др. Идеята за юргана 
принадлежи на АНТИСПИН-активиста Клийв Джонс, който през 1985 г. на възпоменателно 
шествие в Сан Франциско е накарал близките на починалите да изпишат имената им върху 



плакати, които впоследствие били окачени на стената на федералната сграда в калифорнийския 
град.   
До 16 май 2017 г. 2 556 лица са ХИВ-позитивни в България. От началото на 2017 г. са 
регистрирани 82 ХИВ-серопозитивни лица. 
В секторите за лечение се проследяват общо 1 212 души с ХИВ към 30 април 2017 г., като 1 060 
от тях получават съвременно антиретровирусно лечение. Министерство на здравеопазването 
ежегодно осигурява финансови средства за закупуването на антиретровирусни лекарства за 
всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. По данни на секторите за лечение на пациенти с 
придобит имунен дефицит в страната починалите с ХИВ/СПИН през 2016 г. са 22 лица, а общо от 
1986 г. броят на починалите е вече над 1000. 
Министърът на здравеопазването през м. юни 2016 г. утвърди Методическо указание за 
антиретровирусно лечение на ХИВ-позитивни лица, което е съобразено изцяло с препоръките на 
Световната здравна организация за включване на лечение на всички открити ХИВ серопозитивни 
лица, при съгласие от тяхна страна. 
 
Набелязаните от РЗИ – Русе инициативи, във връзка с Денят за съпричастност с жертвите на 
ХИВ/СПИН включват: 

 В периода на кампанията ще бъдат проведени образователни лекции със събеседване и 
представяне на ММП на тема ,,СПИН и СПИ” сред ученици в русенски училища. 

 Разпространение на здравно - образователни материали и презервативи сред широката 
общественост и млади хора в учебни заведения. 

 Отворени врати на КАБКИС Русе в периода на кампанията 02 – 31.05.2017 г. с адрес, 
бул.,,Придунавски”, 68. 

 05.05.2017 г. от 13:45 ч., в двора на Математическа гимназия „Баба Тонка“ - Русе  се 
проведе ,,Пролетно надиграване” под мотото ,,Заедно да спрем СПИН” по повод 
Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. В събитието 
участваха 630 ученици, разделени в 6 възрастови групи и 33 педагози, като участваха 
родители и гости. Надиграването включва Дунавско, Еленино, Дайчово и Самоковско 
хоро, където експерти от РЗИ предоставиха информационни материали и презервативи. 

 10.05.2017 г. - изнесени акции на КАБКИС в ПГТП,,Атанас Буров” и Средно духовно 
училище – тествани общо 35 клиенти.  

 В периода 15-19.05.2017 г. по местни радиостанции се излъчват предавания на тема  
„ХИВ/СПИН.  

 18.05.2016 г. от 12.30 часа в СУ „Христо Ботев” гр. Русе Международният ден за 
съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН беше отбелязан с музикална програма  и 
предоставяне на информационни материали и презервативи.   

Партньори: Община Русе, БЧК, Сдружение „Център Динамика”, Сдружение,,Здравеопазване и 
хора в риск”, учебни заведения, , медии и други.   
 


