
 

МАНИФЕСТ 

Да запазим България страна с ниско разпространение на ХИВ!  

Да продължим успешния национален отговор срещу епидемията от СПИН! 

 

България е в тежка ситуация и са необходими промени във всички области на обществения 

и икономически живот. 

В този момент обществото ни е изправено и пред още едно сериозно предизвикателство за 

здравето и живота на нацията – риска от безконтролното развитие на епидемията от СПИН 

в страната в близко бъдеще. 

Затова ние заявяваме, че моментът да се действа е сега! Призоваваме към поемане на 

политически ангажимент на най-високо нивo! 

В продължение на 10 години Министерство на здравеопазването реализира Програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изцяло финансирана от Глобалния фонд за борба 

срещу СПИН, туберкулоза и малария. Тази програма покрива всички дейности по 

превенцията на ХИВ в страната и подкрепата на засегнатите от заболяването. 

Благодарение на това финансиране, през годините бяха осъществени доказали 

ефективността си дейности в сферата на превенцията, лечението, грижите и подкрепата за 

ХИВ, които позволиха страната да остане с ниско разпространение на ХИВ, за разлика от 

други съседни държави, включително и такива, подпомагани от Глобалния фонд. 

Регионът на Източна Европа, към който принадлежи и нашата страна, понастоящем е 

регионът в света с най-бързо разрастваща се епидемия от СПИН. 

В края на 2015 г. Глобалният фонд ще прекрати финансирането за България. Ако държавата 

не предприеме мерки, с това ще се сложи край и на превенцията на ХИВ в страната и 

работата с най-уязвимите групи в обществото – мъже, които правят секс с мъже; 

инжекционно употребяващи наркотици; ромска общност; проституиращи; лица, лишени от 

свобода; млади хора; хора, живеещи с ХИВ. Това ще доведе до бързото и безконтролно 

разпространение на ХИВ в страната. 

За да се предотврати този бъдещ бум на епидемията от СПИН в България, моментът да се 

действа е сега, чрез: 

1. Поемане на категоричен политически ангажимент по отношение националния 

отговор срещу ХИВ. Нашата твърда позиция е, че за да бъде успешен, отговорът 

срещу ХИВ следва да бъде национален приоритет с водеща роля на държавата. 

 

2. Създаване на механизми за държавна подкрепа на дейностите по превенция на 

ХИВ, което да гарантира продължаване изпълнението на настоящите дейности, 

финансирани от Глобалния фонд, и след оттегляне на донора от страната. 

Дейностите по превенция на ХИВ са доказали многократно през годините 

полезността си за опазване здравето на нацията. Инвестицията в превенция, 

особено сред уязвимите групи, е работеща и трябва да бъде приоритет в 

общественото здравеопазване.  

 

3. Продължаване на категоричния ангажимент на държавата (демонстриран от 1999 

г. до момента) за осигуряване на универсален достъп в страната до най-

съвременно антиретровирусно лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ. 



 

Съвременното лечение и психосоциалната подкрепа за хората, живеещи с ХИВ, 

позволяват на засегнатите от заболяването да водят нормален и пълноценен 

живот. Освен това, лечението драстично намалява вероятността от предаване на 

вируса на други, с което допринася и за опазване на общественото здраве. 

 

До окончателното спиране на финансирането от Глобалния фонд остава една година. Една 

година, през която трябва да се създават необходимите механизми и условия, така че да се 

получи плавен преход от външно съфинансиране на националния отговор срещу ХИВ към 

финансирането му изцяло със собствени държавни средства.  

Имаме уникалния шанс да продължим успешния национален отговор срещу ХИВ и след 

оттегляне на донора от страната и да запазим България страна с ниско разпространение на 

ХИВ! 

 

Фондация „Инициатива за здраве”, гр. София 

Сдружение „Здраве без граници”, гр. София и гр. Благоевград 

Фондация „Надежда срещу СПИН”, гр. София 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Велико Търново 

Сдружение „Адаптация”, гр. Благоевград 

Фондация „Авис Вита”, гр. Пловдив 

Фондация „Здраве и социално развитие”, гр. София 

Фондация „Национален алианс за работа с доброволци”, гр. Пловдив 

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията”, гр. София 

Сдружение „Доза обич”, гр. Бургас 

Фондация „За по-добро психично здраве”, гр. Варна 

Фондация „П.У.Л.С.”, гр. Перник 

Сдружение „Любов без граници”, гр. Кюстендил 

Фондация „Позитивен избор”, гр. Пловдив 

Фондация „Социални и здравни алтернативи”, гр. Плевен 

Фондация „Здравето на ромите”, гр. Сливен  

Фондация „Панацея”, гр. Пловдив 

Сдружение „Здравеопазване и превенция на хора в риск”, гр. Русе 

Фондация за регионално развитие „Рома”, гр. Пловдив 

Сдружение „Самаряни”, гр. Стара Загора 

Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА”, гр. Пазарджик 

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), гр. София 

Сдружение „Бъдеще и Надежда”, гр. Варна 

Фондация „И”, гр. Варна 

Сдружение „Свят без граници”, гр. Стара Загора 

Сдружение „Равновесие”, гр. Бургас 

Фондация „SOS-семейства в риск”, гр. Варна 

Сдружение „Център Динамика”, гр. Русе 

Сдружение „Жажда за живот”, гр. Сливен 

Сдружение „Съучастие”, гр. Варна 

Сдружение „Ларго”, гр. Кюстендил 

Сдружение „Социален диалог 2001”, гр. Габрово   

Фондация „Болни от астма”, гр. Ямбол  

Сдружение „Национална пациентска организация” 
 


