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От 2014 до края на 2017 г. в България са регистрирани 885 случаи на HIV, разпределени в няколко основни трансмисионни групи – мъже, които правят 

секс с мъже (МСМ), хетеросексуална трансмисия (ХЕТ), интравенозни наркомани (ИВН), МСМ+ИВН и вертикална трансмисия. 

Целта на проучването е да се установи 

разпространението на HIV сред уязвимите групи в 

България. 

Изследвани са серумни проби постъпили в НРПЛ 

по HIV от здравни заведения и лаборатории от 

страната, съгласно изискванията на Наредба 47 

от 11.12.2009 на МЗ за условията и реда за 

изследване, съобщаване и отчет на заразеност с 

вируса на синдрома на придобитата имунна 

недостатъчност. Използваните методи са ELISA и 

имуноблот. 

В групата на МСМ са регистрирани 427 (48,25%) лица 

с HIV, следвани от ХЕТ – 348 (39,32%), ИВН – 86 

(9,72%), МСМ+ИВН – 19 (2,15%) и вертикална 

трансмисия – 5 (0,56%). От всички регистрирани 

случаи мъжете са 756 (85,42%), а жените 129 (14,58%). 

22 лица са проституиращи, от които 15 (68,18%) мъже 

и 7 (31,82%) жени. 14 от проституиращите мъже са 

МСМ. 251/885 (28,36%) лица имат други съпътстващи 

сексуално предавани инфекции, от които 143/251 

(56,97%) са МСМ. 

Нашите проучвания показват значимо разпространение на HIV сред най-уязвимите групи за сексуално преносими инфекции, особено 

сред МСМ. Превенцията на HIV сред рисковите групи е от изключителна важност за ограничаване на разпространението на 

инфекцията в България. Нашият анализ показва необходимостта от въвеждане на фокусирани мерки за превенция, включително 

Преекспозиционна профилактика (ПрЕП). 

Втора научна конференция по епидемиология  -  „Заболявания с епидемичен потенциал и възможности за превенция”, 27-29 септември 2018 г., гр. Пловдив. 

за контакти: Ренета Димитрова, naydenova.reneta@gmail.com 
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