
Екипът, реализирал ЕМИС, би желал отново да ви благодари за това, 
че бяхте част от първото Европейско интернет-базирано проучване 
за хомосексуалността, хомосексуалното поведение и сексуално 
предаваните инфекции (СПИ) между мъжете, които правят секс 
с мъже (МСМ) и, заедно с над 180 000 участника – в най-голямото 
правено някога проучване за секса между мъже!

Това е вторият доклад за общността, написан специално за вас – членове 
на европейското разнообразие от ЛГБТ общности. Надяваме се, че тази 
информация ще ви е полезна и интересна! Първият доклад за общността 
засегна тестването за ХИВ, знанията за изследването, „признаването” 
пред другите на собствената сексуалност и кой е най-секси мъж на 
планетата. Всички доклади за общността на ЕМИС са достъпни на 25 
езика на сайта на проекта www.emis-project.eu.

Визията на европейците за 
МСМ-сексуален живот!
В този втори доклад ще се фокусираме върху различни теми, касаещи 
секса, броя и типа на сексуалните партньори, както и тестването за 
СПИ, различни от ХИВ. Моля, имайте предвид, че тази информация 
е само предварителна, а финалният доклад, който ще съдържа много  
по-детайлни данни, ще бъде публикуван в края на ноември 2011 г. Подобно 
на предишният доклад за общността, тук сме включили общ преглед на 
информацията на трета страница на доклада. 

При разглеждане на таблицата, ако сравните броя участници с посочените 
в първия ни доклад, ще установите малки различия. Това е така поради 
промяна в критериите за изключване на респонденти, когато за даден 
човек данните са противоречиви. Направили сме всичко възможно, за да 
не съобщаваме данни за лица, които набързо са минали през проучването 
и са кликвали на случайно избрани отговори, без да представят реално 
мнението, поведението и знанията си. 

С кого правите секс 
Във всяка страна има значителен брой от вас, които са попълнили 
въпросника на ЕМИС и не са се самоидентифицирали като гей или 
хомсексуални. Това означава, че наистина сме достигнали широк диапазон 
от мъже, които правят секс с мъже. Около 15% от всички респонденти 
са съобщили, че са правили секс с жени през последните 12 месеца 
преди проучването. Както е показано в таблицата на страница 3, това е 
характерно за почти всеки десети от вас в Белгия (.be), Холандия (.nl), 
Полша (.pl) и Франция (.fr) до над четвърт от вас в Словения (.si), България 
(.bg), Румъния (.ro) и Босна и Херцеговина (.ba). 

С колко мъже сте правили секс 
В таблицата на страница 3 можете да видите в кои страни броят на 
партньорите е особено голям или малък. Много от вас (от 43% до 59%) 
са имали между два и десет партньора, докато делът на лицата с над 10 
партньора варира от 10% до над 25% в участващите 38 държави. Броят 
на сексуалните партньори ни показва някои неща, като колко лесно или 
трудно се намират партньори (защото те не са „признали” пред другите, 
че ги привличат мъже или в страната няма места, на които да се срещат 
сексуални партньори). Това също показва колко трудно би могло да бъде 
за много от вас да изградите постоянна връзка, особено в общества,  
в които еднополовите двойки не са официално признати или одобрени. 

Разбира се много мъже избират да имат множество партньори. 
Препоръчително е колкото повече сексуални партньори имате, толкова 
по-често да се изследвате за СПИ.

Къде срещате мъже, с които да правите секс 
Попитахме ви къде сте срещнал последния си непостоянен партньор-мъж 
(от тези от вас, които са имали непостоянен партньор през последните 
12 месеца). Най-често срещаният отговор е „в интернет”, следван от 
различни места за намиране на партньори, включително гей сауни, 
барове и клубове.

Европейско МСМ интернет проучване (ЕМИС) 
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Над половината от вас 
са срещнали сексуални 
партньори в интернет и това 
по-често се случва на изток.
Карта 1. дава информация за дела на участниците, които са срещнали 
своя последен непостоянен партньор в интернет. На картата се вижда, че 
се откроява разделението на континента на Източна и Западна Европа. 
Това може би се дължи на факта, че има по-малко „реални” места за 
срещане на партньори, докато в интернет те са многократно повече или 
пък ЕМИС е достигнало предимно тези от вас, които използван интернет 
за намиране на партньори. Има множество възможни обяснения на тези 
различия.

Срещане на партньори на места за търсене 
на партньори
Не във всички държави има такива места, като гей сауни, порно кина или 
секс-кабини в барове и клубове, докато част от вас във всички държави 
са посещавали такива места през предходната година в собствените си 
държави или при пътуване в чужбина. Таблицата показва, че под 10% от 
вас в Босна и Херцеговина (.ba), Турция (.tr), Сърбия (.rs), Украйна (.ua) и 
Беларус (.by) са срещнали своя последен непостоянен партньор на място 
за търсене на партньори, докато над една четвърт от вас са направили 
същото във Франция (.fr), Белгия (.be) и Холандия (.nl). 

Кога за последно сте се изследвали за СПИ?
Таблицата показва, че изследването за СПИ, различни от ХИВ, се прави 
най-често в Холандия (.nl), Великобритания (.uk), Русия (.ru), Беларус (.by), 
Белгия (.be), Франция (.fr), Ирландия (.ie) и Швеция (.se).

Ректалните СПИ 
най-често са недостатъчно 
диагностицирани

Това обаче не ни дава информация за качеството или обхвата на 
направените изследвания за СПИ. Инфекции, като анални брадавици, 
ректална гонорея или ректална хламидия се срещат често сред МСМ и 
трябва да се лекуват от лекари-специалисти. Оглед на пениса и ануса 
рядко са част от прегледите, свързани със СПИ в повечето европейски 
държави, както се вижда в таблицата. Същото важи за взимане на 
ректален секрет с тампон за изследване за ректална гонорея и хламидия, 
които в повечето случаи са безсимптомни.

Карта 2. подчертава, че само във Великобритания (.uk), Ирландия (.ie), 
Малта (.mt), Холандия (.nl) и Швеция (.se) взимането на анален секрет с 
тампон се прилага достатъчно често. Това означава, че СПИ, като анални 
или генитални брадавици, ректална гонорея и хламидия са недостатъчно 
диагностицирани в повечето европейски държави.

Какъв секс правите
Попитахме ви какъв секс сте правили през последните 12 месеца, оралният 
(„свирките”) зае първото място, следван от взаимната мастурбация. На 
следващо място е аналният секс („активен” и „пасивен”). В таблицата 
можете да видите, че делът на мъжете, практикуващи анален секс, е 
най-нисък в Швеция (.se), Финландия (.fi) и Естония (.ee), а най-висок във 
Франция (.fr), Испания (.es.), Португалия (.pt), Беларус (.by), Русия (.ru) и 
Молдова (.md). 

„Свирките” са най-популярни!
ХИВ най-често се предава чрез анален секс сред МСМ, когато не 
използват презервативи или презервативът се е изхлузил или скъсал. 
Разбира се, неизползването на презерватив е най-рисково, особено ако 
не знаете ХИВ статуса на партньора си (дори и той/ тя да ви е постоянния 
партньор) или неговият и вашият ХИВ статуси са различни.
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Карта 1. Относителен дял на участниците, които са срещнали техния 
последен непостоянен партньор в интернет (сред тези, които са имали 
непостоянен партньор през последните 12 месец).

Карта 2. Относителен дял на респондентите, съобщили за извършен преглед 
за СПИ, в който се включва и вземане на секрет с анален тампон.
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.at (Австрия) 4085 14% 30% 6% 39% 48% 24% 20% 58% 85% 23%

.ba (Босна и Херцеговина) 150 28% 19% 2% 22% 62% 10% 1% 77% 80% 34%

.be (Белгия) 3982 8% 42% 5% 46% 43% 33% 26% 53% 86% 25%

.bg (България) 1036 25% 29% 3% 35% 49% 21% 16% 66% 85% 36%

.by (Беларус) 367 17% 43% 9% 53% 57% 12% 10% 68% 90% 40%

.ch (Швейцария) 5028 15% 32% 6% 42% 46% 32% 25% 58% 85% 22%

.cy (Кипър) 267 17% 21% 4% 29% 48% 26% 16% 61% 85% 34%

.cz (Чехия) 2400 10% 18% 5% 48% 49% 14% 16% 55% 84% 33%

.de (Германия) 54387 14% 28% 6% 41% 47% 23% 21% 60% 83% 25%

.dk (Дания) 1742 13% 35% 12% 35% 48% 27% 21% 55% 86% 30%

.ee (Естония) 594 19% 22% 4% 40% 51% 14% 20% 46% 78% 35%

.es (Испания) 13111 10% 37% 6% 32% 42% 31% 20% 58% 90% 30%

.fi (Финландия) 2026 15% 22% 8% 42% 47% 16% 19% 47% 78% 28%

.fr (Франция) 11164 9% 40% 5% 47% 37% 38% 26% 58% 88% 25%

.gr (Гърция) 2944 17% 31% 5% 35% 48% 27% 16% 64% 86% 26%

.hr (Хърватска) 517 15% 20% 3% 36% 51% 16% 13% 70% 86% 36%

.hu (Hungary) 2067 16% 24% 6% 41% 51% 18% 19% 50% 85% 32%

.ie (Ирландия) 2194 14% 38% 26% 29% 50% 24% 18% 57% 84% 33%

.it (Италия) 15984 13% 30% 5% 36% 44% 30% 22% 59% 88% 30%

.lt (Литва) 595 16% 17% 3% 44% 49% 10% 14% 48% 79% 40%

.lu (Люскембург) 280 15% 27% 3% 40% 46% 27% 23% 62% 84% 21%

.lv (Латвия) 708 20% 26% 5% 45% 54% 15% 16% 54% 83% 38%

.md (Молдова) 117 21% 37% 6% 43% 47% 15% 11% 65% 94% 37%

.mk (Македония) 117 24% 24% 4% 26% 63% 16% 11% 63% 86% 31%

.mt (Малта) 119 12% 30% 24% 37% 43% 33% 20% 55% 83% 32%

.nl (Холандия) 3787 8% 53% 25% 47% 44% 37% 30% 51% 86% 30%

.no (Норвегия) 2096 11% 36% 13% 34% 52% 16% 13% 57% 83% 32%

.pl (Полша) 2746 8% 25% 4% 42% 48% 20% 15% 60% 87% 32%

.pt (Португалия) 5187 15% 28% 3% 37% 51% 20% 21% 56% 91% 30%

.ro (Румъния) 2327 26% 32% 3% 37% 58% 20% 11% 63% 85% 42%

.rs (Сърбия) 1106 21% 24% 2% 32% 57% 15% 9% 67% 86% 33%

.ru (Русия) 5035 15% 44% 10% 52% 52% 20% 14% 61% 91% 35%

.se (Шнеция) 3132 13% 38% 19% 39% 49% 20% 18% 57% 78% 30%

.si (Словения) 990 24% 18% 5% 35% 51% 12% 16% 65% 79% 24%

.sk (Словакия) 586 10% 15% 3% 40% 49% 11% 12% 64% 83% 37%

.tr (Турция) 1807 20% 16% 3% 34% 42% 34% 6% 71% 87% 49%

.ua (Украйна) 1711 20% 35% 6% 49% 59% 13% 9% 64% 88% 36%

.uk (Великобритания) 17718 10% 44% 27% 37% 46% 30% 21% 57% 84% 32%

Общо 174,209     

Медиана % (2) 15% 29% 5% 39% 46% 20% 16% 59% 85% 32%

Предварителни изводи от Европейското МСМ интернет проучване (ЕМИС): общ преглед
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(1) Незащитен анален секс с партньор, чийто ХИВ статус е неизвестен или различен от този на участника.
(2) Средната на 38-те държави (медиана); не е средна за всички респонденти



Риск от разпространяване на ХИВ
Аналният секс без презерватив с партньори с неизвестен или различен от 
вашия ХИВ-статус представлява потенциален риск от разпространяване 
на ХИВ. Вашите отговори варират между 38-те страни, от нисък дял, всеки 
пети от вас в Люксембург (.lu), Швейцария (.ch) и Австрия (.at) до висок 
дял, над 50% в Турция (.tr).

Този риск от заразяване с ХИВ може да бъде намален най-ефективно чрез:
(1)  практикуване на друг вид секс, различен от аналния;

(2)  използване на презервативи при практикуване на анален секс ; и 

(3)  практикуване на незащитен с презерватив анален секс само с  
 партньори, за които сте абсолютно сигурни, че имат същия ХИВ статус,  
 като вас (което в повечето случаи е трудно да се постигне).

В нашия първи доклад за общността публикувахме отговорите ви на 
въпроса кой е най-секси мъж на планетата. Много от вас бяха написали, 
че това е приятелят им. Решихме да завършим този доклад с информация 
за броя на тези от вас, които имат постоянен партньор-мъж.

Постоянните партньорски 
отношения и вие!
Средно около 40% от вас са споделили, че имат постоянен партньор-мъж. 
Най-голям е делът им сред живеещите в Беларус (.by), Русия (.ru) и 
Украйна (.ua). На другия полюс са под 30% от тези от вас, които живеят 
в Босна и Херцеговина (.ba), Кипър (.cy), Ирланция (.ie) и Македония 
(.mk). Във всяка страна тези от вас, които имат постоянен партньор, са 
определено по-щастливи сексуално.

Липсата на постоянен партньор е най-често споменаваната причина 
(25%) да не бъдеш щастлив от собствения си сексуален живот. Финалният 

доклад ще се „зарови” по-дълбоко в особеностите на сексуално щастие 
и от какво зависи то. Каквито и да са тези модели на сексуално щастие, 
ние вярваме, че мъжете, които правят секс с мъже, трябва да правят  
най-добрия секс с най-малко вреди. Националните политики трябва да 
целят да осигурят среда за насърчаване здравето и благополучието на 
всички мъже, които правят секс с мъже, за намаляване на дискриминацията 
и за въвеждане на юридическо признаване на еднополовите отношения.

ОГРОМНО благодаря!
Бихме искали да ви благодарим за това, че отделихте от времето си и 
прочетохте този доклад. Моля, отпечатайте няколко копия от него и го 
разпространете до местни организации и места, на които се срещат хора 
от групата или кажете на свои приятели за уеб-сайта на проекта www.
emis-project.eu, от където те биха могли да си изтеглят копие от доклада. 
Финалният доклад на ЕМИС ще бъде публикуван в средата на месец 
ноември 2011 г. За повече информация, моля посетете уеб-сайта на 
проекта. Ако имате някакви въпроси или бихте желали допълнителна 
информация, моля пишете на coordinator@emis-project.eu.

Този доклад е изготвен от:
       Mick Quinlan,        Susan Donlon и Daniel McCartney (.ie), 
                  Antons Mozalevskis (.lv), Ekaterina Shmykova (.ru),
Marianella Kloka (.gr), Todd Sekuler, Ulrich Marcus и Axel J. Schmidt (.de).

Този доклад е преведен от английски на български от:
Емилия Насева, Национален център по заразни и паразитни болести
Петър Цинцарски, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Дизайнът на този доклад е направен от:
Maurice Farrell, (www.Creationpod.ie) и спонсориран от GMHS (.ie) и GHN(.ie).

Асоциирани партньори на ЕМИС: DE: GTZ, Robert Koch Institute; ES: Centre de Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCat); IT: Regional Centre for Health Promotion Veneto;  
NL: University College Maastricht; UK: Sigma Research. 

Колабориращи партньори на ЕМИС: AT: Aids-Hilfe Wien; BE: Institute of Tropical Medicine, Facultés Universitaires Saint-Louis, Ex Aequo, Sensoa, Arc-en-ciel Wallonie; BG: National Centre of Infectious and 
Parasitic Diseases, Queer Bulgaria Foundation; BY: Vstrecha; CH: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Aids-Hilfe Schweiz; CY: Research Unit in Behaviour & Social Issues; CZ: Charles University 
(Institute of Sexology), Ceska spolecnost AIDS pomoc; DE: Berlin Social Science Research Center (WZB), Deutsche AIDS-Hilfe; Federal Centre for Health Education (BZgA); DK: Statens Serum Institut, Department of  
Epidemiology, STOP AIDS; ES: National Centre of Epidemiology, stopsida, Ministry of Health, Social Policy and Equality; EE: National Institute for Health Development; FI: University of Tampere (Nursing Science), 
HIV-saatio/Aids-tukikeskus; FR: Institut de veille sanitaire (InVS), AIDeS, Act Up Paris, Sida Info Service, Le Kiosque, The Warning; GR: Positive Voice; HR: University of Zagreb (Humanities and Social Sciences); 
HU: Hungarian Civil Liberties Union (TASZ), Háttér; IE: Gay Men’s Health Service, Health Services Executive; IT: University of Bologna, Arcigay, Instituto Superiore di Sanità; LT: Center for Communicable Diseases 
and AIDS; LV: The Infectiology Center of Latvia; Mozaika; MD: GenderDoc-M; MK: Equality for Gays and Lesbians (EGAL); NL: schorer; NO: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norwegian 
Institute of Public Health; PL: National AIDS Centre, Lambda Warszawa; PT: GAT Portugal, University of Porto (Medical School), Institute of Hygiene and Tropical Medicine; RO: PSI Romania RS: Safe Pulse of 
Youth; RU: PSI Russia, LaSky; SE: Malmö University, Riksforbundet for homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rattigheter (RFSL); SI: National Institute of Public Health, Legebitra, ŠKUC-Magnus, DIH; SK: 
OZ Odyseus; TR: Turkish Public Health Association, KAOS-GL, Istanbul LGBTT, Siyah Pembe Ucgen Izmir; UA: Gay Alliance, Nash Mir, LiGA Nikolaev; UK: City University, London, CHAPS (Terrence Higgins Trust); 
EU: ILGA-Europe, Aids Action Europe, European AIDS Treatment Group, GayRomeo, Manhunt & Manhunt Cares

Надзорни партньори на ЕМИС: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO-Europe

EMIS допълнително благодари и на повече от 200 уеб-сайта, които качиха нашият банер и особено на тези, които изпратиха лични съобщения на потребителите си: GayRomeo, Manhunt, Qruiser, Qguys, 
and Gaydar. Благодарим и на НПО, които промотираха проучването. Без тази подкрепа успехът на EMIS нямаше да бъде възможен.

EMIS е финансиран от: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCat); Department of Health for England; Regione del 
Veneto; Robert Koch Institute; University College Maastricht; German Ministry of Health; Finnish Ministry of Health; Norwegian Institute of Public Health; Swedish Board of Health and Welfare.

Финалният доклад на ЕМИС ще бъде публикуван в средата на месец ноември 2011 г.
Междувременно можете да намерите допълнителна информация, обратна връзка и доклади на www.emis-project.eu.
За всички останали въпроси можете да се обръщате към coordinator@emis-project.eu.
.
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