
На 21.12 и 24.12 беше проведена АНТИ-СПИН анкета. Допитаните ученици са 171 от IX, X и 

XI клас. На въпроса "Какво представлява ХИВ?" 49,12% от тях са отговорили "Човешки 

имуннодефицитен вирус”, което е верният отговор, 49,12% са отговорили "Синдром на 

придобитата имунна недостатъчност",което е грешно и 1,75% не са отговорили. На въпроса 

„От къде получават информация за вируса на СПИН?” учениците са отговорили на първо място 

с "Интернет" - 145 гласа, на второ място с "Медии" - 123 гласа , на трето място са "Родителите" 

- 75 гласа и едва 69 гласа са получени за "Приятели". На въпроса „Смятате ли, че сте 

достатъчно информиран/а относно СПИН?” 54,97% от учениците са отговорили положително. 

Въпреки това 35,68% от тях са сбъркали на въпроса "Какво представлява ХИВ?".На въпроса 

"Към кого бихте се обърнали за допълнително информация?" учениците са дали най-много 

гласове за "Специализирани лица"- 132 гласа, след това "Родители" - 70 гласа и към 

"Приятели"- 49 гласа. Едва 5 човека не биха се обърнали към никого за допълнителна 

информация. Въпреки това само 1 от тях е отговорил вярно на въпроса "Какво представлява 

ХИВ?".На въпроса "Смятате ли, че е необходимо допълнително обучение за ХИВ?" 25,15% са 

отговорили с "Не", 73,68% са отговорили с "Да" и 1,17 % от учениците не са дали своя глас.На 

въпроса "Водите ли полов живот?" 40,35% от анкетираните са отговорили с "Да", а 59,65% са 

отговорили отрицателно. На въпроса  "Правите ли безопасен секс?" 28,07% са отговорили с 

"Да, всеки път.", 10,53% са отговорили с "Понякога",  a 4,09% от допитаните не се предпазват. 

На въпроса "Как се предпазвате от СПИН?" 42,11% са отговорили с "Презерватив", 0,58% с 

"Противозачатъчни" и 2,34% не се предпазват по никакъв начин. На въпроса „Смятате ли, че 

вземайки противозачатъчни , Вие се предпазвате от СПИН?” 9,36% от анкетираните учениците 

са отговорили с „Да”, което е грешно. На въпроса "Как бихте реагирали, ако разберете, че ваш 

близък е ХИВ-серопозитивен?" най-много от учениците- 84,80%  са отговорили с "Ще се 

държа, както преди да разбера", 12,28% биха се държали мило, но биха го/я отбягвали , а 2,92 

% биха спрели всякакви контакти със заразения/та.  На въпроса "Смятате ли,че ХИВ-

серопозитивните хора заслужават да водят нормален полов живот?" - най-много от учениците - 

40,94% са отговорили "Да, и те са хора както всички останали". Няколко процента по-малко 

мислят, че ХИВ-серопозитивните хора трябва да водят полов живот само с ХИВ-серопозитивни 

като тях. 21,64% от анкетираните смятат, че ХИВ-серопозитивните хора в никакъв случай не 

трябва да водят полов живот. Едва 9,94%- 17 ученици от анкетираните са си правили тест за 

СПИН. Въпреки това 48,54% от анкетираните смятат, че са ХИВ-отрицателни. 47,95% от 

учениците не знаят какви са, а 1,17% са ХИВ-позитивни. Най-много от учениците -  66,08% са 

на възраст между 15 и 16 години, 31,58 % са на възраст 17-18 години, а едва 2,34 % са на 

възраст между 13 и 14 години. 86,55 от анкетираните ученици са хетеросексуални, 5,85% са 

бисексуални, 5,26% са хомосексуални и 2,34% от допитаните не са отговорили на този въпрос. 

На въпроса "Съществува ли терапия срещу СПИН?" повечето от учениците- 66,67 % са 

отговорили вярно с "Да", а 32,16% са отговорили грешно. На въпроса "Възможно ли е СПИН 

да бъде излекуван напълно?" само 19,88 процента са отговорили грешно с "Да", а останалите 

80,12% знаят, че СПИН не може да бъде излекуван напълно.  

В България към 13.05.2011 г. официално в Министерство на здравеопазването са регистрирани 

1333 ХИВ-позитивни лица. От началото на годината са регистрирани 62 нови случая на ХИВ-

инфекция.От ново-регистрираните случаи 53 са мъже и 9 са жени на възраст между 20 и 68 

години. Средната възраст на тези хора е 35 години. Най-голям е броят им в София – 21 души, в 

Пловдив – 12, в Пазарджик – 9, във Варна – 6 и в Стара Загора - 4. 
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