
Дейности в страната  в рамките на Националната АНТИСПИН кампания по повод отбелязването 
на 14 февруари – Ден на влюбените 

#ОбичайБезопасно 

 

Благоевград 

На 14.02.2022 г. БМЧК-Благоевград  организират традиционната си инициатива „Нощно 
четене с БМЧК“ с онлайн конкурс на тема „Любовта по време на пандемия...“. В Благоевград, Гоце 
Делчев, Разлог и Огняново доброволците ще раздават валентинки и балони под мотото „Обичай 
безопасно!“. В Благоевград на този ден всеки ще може да направи своя снимка в рамка за „Св. 
Валентин“ или „Св. Трифон Зарезан“, която да помести в социалните мрежи. 

На 15.02.2022 г. в Благоевград и Гоце Делчев доброволците ще раздават айрян на хората 
след празнуването - за освежаване и добър старт на деня. 

 

Бургас 

Доброволците на БМЧК ще проведат своя акция в МОЛ „Галерия“ с раздаване на червени 
панделки и с различни предизвикателства към посетителите по повод Деня на влюбените. След 
това те ще бъдат приканвани да се снимат и качат снимката си в Инстаграм (като добавят #БМЧК). 
Всички снимки ще участват в томбола с награда билети за кино. Онлайн акцията на младите хора 
ще бъде във формат „виртуално кафене“ с презентация от доброволци и дискусия за болестите, 
предавани по полов път. В Несебър БМЧК са планирали на 11.02. благотворителна изложба на 
тема „Любов и вино“ със съдействието на Общината и на Сдружението на несебърските 
художници (при спазване на противоепидемичните мерки). На 14.02. в часовете на класа за 
учениците от гимназиален етап ще има презентации от доброволците на тема „Превенция на 
болестите, предавани по полов път“. 

 

Варна 

БМЧК-Варна ще организира събитие под мотото "Обичай безопасно". Младежите са 
подготвили информационни материали, томбола, валентинки с послания и презервативи, които 
ще се раздават на посетителите в ГРАНД МОЛ Варна след 16 часа на 14.02. Паралелно на 
страницата на организацията във Фейсбук ще има тематична информационна кампания, съвети и 
игри. 

 

Велико Търново 

На 14 февруари доброволците от БМЧК-В. Търново ще проведат информационна 
АНТИСПИН кампания под мотото „Обичай безопасно“, като в три училища в града младежите ще 
раздават валентинки, презервативи и брошури по темата. 



От 12.00 часа пред Скай център доброволците на БМЧК и партньори от РЗИ, Ученически 
парламент и Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ ще раздават картички, 
презервативи 

и валентинки, изработени от тях. Планирано е също младежите да направят онлайн анкета, 
свързана със сексуалното здраве и информираността на подрастващото население по темата. 

 

Враца 

Доброволците ще проведат на 14.02. информационна кампания на открито в централната 
градска част, раздаване на ръчно изработени валентинки с послания за деня. 

В Борован младежите са изработили тематично информационно табло в училище, ще 
раздават валентинки с послания, планирани са още беседа в часа на класа и онлайн публикации. 

Клубовете на БМЧК във Враца, Мездра, Зверино, Мизия и Козлодуй ще организират 
онлайн кампания с публикуване на инфографиките, предоставени от Офиса на СЗО - България, 
Българската асоциация по семейно планиране (БАСП), фондация "Сингъл степ" и БМЧК. 

 

Габрово 

Доброволците на БМЧК-Габрово ще отбележат 14 февруари в социалните мрежи, като 
организират информационна кампания по темата "Превенция на ХИВ/СПИН" и игра в профила на 
организацията в Инстаграм. Играта ще провокира хората да задават и отговарят на въпроси, 
свързани с темата. 

 

Кърджали 

Доброволците от осем клуба на БМЧК-Кърджали ще вземат участие в реализацията на 
различни тематични дейности. Клуб „Славни и забавни“ към СУ „Отец Паисий“ – Кърджали ще 
направят презентация на тема „Обичай безопасно – ретроспекция през годините и как КОВИД-19 
промени празника“, която ще представят в час на класа чрез платформа „Школо“. Клуб „Сподели 
усмивка“ към ЕГ „Хр. Ботев“ – Кърджали ще изработят видео с послания за любовта, което ще 
споделят в социалните мрежи. Клуб „Добро сърце“ към СУ „В. Левски“ – Крумовград ще изработят 
фото-рамка с надслов „Студено е! Об(л)ичайте се!“. Клуб „Помощ за щастие“ към СУ „Н. Й. 
Вапцаров“ – с. Бенковски ще изработят тематична презентация със здравно-образователна 
насоченост, която да се помести в сайта на училището им. Клуб „Щастливи с нас“ към СУ „Хр. 
Смирненски“ – с. Черноочене са изработили мултимедийна презентация, която ще представят в 
училищната библиотека, както и „Кутия на любовта“, където всеки ще намери любовно послание. 
Клуб „От сърце“ към СУ „В. Левски“ – Ардино са изработили фото рамка под надслов „Любовта е 
заразна“ и ще представят открит урок на тема „Можеш ли да оказваш първа помощ, защото сякаш 
сърцето ми спира да бие покрай теб!“. Клуб „Надежда“ към ПГ по туризъм - Момчилград са 
планирали мултимедийна презентация за превенция на ХИВ/СПИН и раздаване на картички с 



кондоми в централния парк. Клуб „Бялата лястовица“ към СУ „Й. Йовков“ - Кърджали са планирали 
да имат седмица на любовта, в която всеки ден от 10 до 15.02. да изненадват своите учители и 
съученици – презентации, валентинки, любовни видео послания и др. 

 

Кюстендил 

Обучение на принципа „връстници обучават връстници“ на тема „Болести, предавани по 
полов път“, предназначено за доброволците на организацията, е проведено на 8 февруари т.г. 
Изготвена е презентация на тема превенция на рисковото сексуално поведения, която има за цел 
информираност, образованост, превенция и ще бъде достъпна онлайн под хаштаг 
#ОбичайБезопасно на 14.02. в социалната мрежа „Инстаграм“. Също там на 14.02. ще има и анкета 
за проверка на знания по темата. 

 

Ловеч 

Планирано е раздаване на валентинки и тематични брошури на учениците в училищата. В 
центъра на града Трифон и Купидонка ще раздават също валентинки и ще отправят послания под 
мотото „Обичай безопасно“. Предвидени са и различни инициативи за отбелязване на празника в 
социалните мрежи – за всички ученици, които се обучават онлайн, както и за тези от другите 
градове на област Ловеч.  

 

Монтана 

На 14.02. от 12 до 14 часа на площад „Жеравица“ в центъра на Монтана доброволците на 
БМЧК ще организират информационен пункт по темата „Превенция на ХИВ/СПИН“ с раздаване на 
здравни материали. Интересуващите се граждани ще получават отговори на въпросите си, ще 
бъдат насочвани за анонимно изследване за ХИВ към РЗИ, а също ще записват младежи за 
последващи специализирани обучения по темата. Ще бъде организиран и благотворителен базар 
#ОбичайБезопасно с ръчно изработени от доброволците на БМЧК картички и гривнички, а 
набраните средства ще бъдат за подпомагане на програма „Топъл обяд“.  

От 11 до 18 февруари младежите организиран и онлайн кампания за споделяне на 
тематични образователни материали, клипчета и др. 

 

Пазарджик 

За 14-ти февруари доброволците от БМЧК-Пазарджик ще споделят в социалните мрежи 
онлайн валентинки и здравно-образователна информация. 

В общинските клубове: в гр. Стрелча - в училището на горните класове ще се раздават 
информационни материали и презервативи  и ще бъде поставено "ДЪРВО НА ЛЮБОВТА", на което 
всеки желаещ ще може да остави послание; В  гр. Белово - презентация, която ще се изпрати на 



всички класни ръководители, за да я представят на учениците. А при 8-ми клас ще влязат двама 
доброволци, които лично ще презентират и ще отговарят на възникнали въпроси. Тематична 
презентация на доброволци в училище е планирана в гр. Панагюрище. 

 

Перник 

БМЧК-Перник ще се включи в съвместна инициатива с Общински младежки дом и 
Общински младежки съвет с информационна кампания "Обичайте се безопасно", на която 
гражданите ще имат възможността да си направят снимки с атрактивна рамка и да изтеглят 
късметче. В електронна среда ще бъде създадена анкета, свързана с Превенция на ХИВ/СПИН, а 
отговорите от нея ще бъдат споделени в социалните мрежи. В три от пернишките училища 
доброволците ще раздават валентинки. 

 

Пловдив 

На 10.02. доброволците ще раздават тематични информационни брошури и валентинки на 
общинските съветници в Пловдив. Доброволците от БМЧК-Пловдив ще изнасят на 14.02. 
лекции/открити уроци (присъствено с раздаване на информационни брошури или онлайн) в 
различни училища на свои съученици на теми, свързани с "Превенция на ХИВ/СПИН". Във Фейсбук 
и Инстаграм младежите ще качат плакат, анкета, образователни клипове и лекции по темата, 
записани от тях. Доброволците ще гледат и филм, свързан със сексуално предаваните инфекции и 
рисковото сексуално поведение и ще дискутират по темата. 

 

Разград 

Доброволци на БМЧК са подготвили презентация на тема „Превенция на рисковото 
сексуално поведение“, която ще представят онлайн пред техни съмишленици и съучениците си в 
цялата област. На 14.02. доброволците ще проведат информационна кампания под мотото 
„Обичай безопасно“ в учебните заведения, където има клубове на БМЧК, с раздаване на 
тематични информационни материали. В Кубрат, Самуил, Цар Калоян, Лозница и Завет 
доброволците ще имат тематични презентации и срещи със съученици. Информационни 
материали и статистика за ХИВ-инфекцията, както и снимки на доброволците от реализираната 
кампания, ще бъдат качени на Фейсбук страницата на БМЧК-Разград. 

 

Русе 

БМЧК и Превантивно-информационният център в Русе ще организират кампания със 
закачване на валентинки на специално пригодено за това дърво пред Общината, а доброволците 
ще раздават на гражданите валентинки, на които са написани интересни тематични факти за 
празника и за превеницията. 



 

Силистра 

Раздаване на валентинки в училище са планирали доброволците на БМЧК-Силистра. Те ще 
разпространят в социалните мрежи и инфографики за безрисково онлайн общуване в условията на 
пандемията от КОВИД-19. 

 

Смолян 

Доброволците от клубовете на БМЧК в област Смолян ще раздават валентинки по повод 
празника с послание #Обичай безопасно, като ще наблягат в разговорите си с младежите за 
повишения брой млади хора, заразени с ХИВ и повишения брой аборти (по данни от 
представителните за страната изследвани от последните 10 години). Кампанията ще намери място 
с послания и инфографики и онлайн. 

 

София 

Доброволците от БМЧК-София ще отбележат празника с поредица от акции на клубно и 
столично ниво.  

Екипът по превенция на сексуално-рисково поведение към БМЧК-София организира на 
13.02.2022 г. базово онлайн тематично обучение за доброволци, като желание за участие са 
заявили 54 младежи. 

На 14.02. доброволците ще проведат онлайн кампания по популяризиране на дейности по 
превенция на ХИВ/СПИН. Изработена е и ще бъде разпространена тематична рамка за снимки във 
Фейсбук. Ще бъдат качвани сторита в Инстаграм, а също ще бъдат разпространени инфографиките 
от съвместната тематична кампания на Офиса на СЗО в България, БАСП, фондация „Сингъл степ“ и 
БМЧК. Ще бъдат разпространени и електронни валентинки сред доброволците на организацията.  

Доброволците от няколко клуба от планират да запишат клип, в който да припомнят какво 
представляват ХИВ и СПИН, как се предава ХИВ и как да се предпазим. В различни учебни 
заведения ще се реализират на живо или онлайн акции в рамките на Кампанията: представяне на 
тематична презентация и провеждане на дискусия с ученици; разпространение на валентинки; 
изработване на плакати и разпространение на здравно-информационни материали.  

Доброволци на БМЧК, съвместно с Районната администрация - Красно село, Дружеството 
на инвалидите - Красно село и Читалище "Бели брези" ще отбележат празника на любовта като 
издирят и връчат плакети на 6 семейни двойки, които имат зад гърба си над 50 годишен брак. 
Само по себе си такъв дългогодишен брак е показател за любов, отлични взаимоотношения, 
толерантност и себеотдаване, а това са все качества, които трябва да се  възпитават в младите 
хора. На 14-ти февруари в офиса на 6-ти териториален център на  БЧК – София ще се проведе 
среща-разговор  на 6-те двойки, чиято любов е издържала на предизвикателствата на времето, с 



членове на младежката организация под мотото „Подари любов“, при строго спазване на 
противоепидемичните мерки.  

 

Търговище 

По повод 14 февруари в областта са организирани 2 благотворителни акции - в Търговище 
доброволците ще предлагат валентинки за празника и ръчно изработени от тях накити на базар, 
който ще продължи няколко дни - от петък (11.02.) до понеделник (14.02.). Втората 
благотворителна инициатива е в гр. Антоново, където в местното училище също ще бъде 
организиран базар с валентинки, картички и пожелания, изработени от доброволците.  

 

Хасково 

От 9 до 14.02.  4 от клубовете на БМЧК-Хасково организират томбола с билети в учебни 
заведения (ПМГ „Акад. Б. Петканчин“– Хасково, ПМГ „Иван Вазов” – Димитровград, ПГ по 
дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ –Хасково и ЕГ „Проф. д-р Ас. Златаров“ – 
Хасково), като всички набрани средствата ще бъдат използвани за тематични за празника на 
влюбените награди на спечелилите. На 14 февруари ще бъдат изтеглени печелившите участници 
във всяка от гимназиите, а доброволците ще представят клипчета и плакати с информация за 
превенция на ХИВ/СПИН. Ще бъдат разпространени информационни материали и презервативи в 
горните класове на СОУ „Неофит Рилски”-Харманли и СОУ „Христо Ботев”-Ивайловград. 

 

Шумен 

Обучение на доброволци за базисни умения по превенция на рисковото сексуално 
поведение и ХИВ/СПИН се е провело в Шумен в началото на м. февруари, а целта е обучените 
доброволци да реализират дейности в рамките на Кампанията за 14 февруари. На централната 
алея на града от 11 до 14 февруари т.г. е разположен благотворителен базар с изработени от деца 
и лица с увреждания материали (валентинки, сърчица, рамки за снимки и др.). В електронна среда 
ще се публикува пост за тенденциите по отношение на здравето на младите хора, свързани с 
тяхното рисково сексуално поведение. Обучение на принципа „връстници обучават връстници“ на 
тема „Превенция на рисковото сексуално поведение“ ще проведат доброволците на БМЧК сред 
младежите от социални институции в града (ЦНСТ и ДОВДЛРГ „Детелина“). 

 

Ямбол 

Доброволците ще реализират онлайн информационна кампания по повод 14 февруари, 
като в нея ще бъдат включени интересни и полезни тематични факти и съвети.  

 


