
1 
 

ДОКЛАД 
за 2020г. 

за дейността на  
„БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ”,  

сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност 
(изготвен на основание чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ) 

 

A. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 

Сдружение "БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ"  (БПА) е юридическо лице с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.  

БПА е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия. 
Впоследствие сдружението е вписано в Регистъра на ЮЛНЦ по ф.д. 740/2012г. по описа на 
Софийски градски съд. От 2015г. БПА е вписана като сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност. През 2018г. БПА е пререгистрирана в 
Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

В БПА членуват над 300 водещи специалисти в сферата на педиатрията. Сдружението е 
член на Съюза на българските медицински специалисти и осъществява съвместна дейност с 
български и международни партньори в сферата на детското здравеопазване. 

Основна мисия на БПА е развитието на детското здравеопазване,  повишаване качеството 
на медицинската помощ в областта на педиатрията, внедряването на нови научни и 
практически постижения, изграждане на професионална компетентност, провеждане на 
продължаващо медицинско обучение и създаване на ясни правила по отношение на 
продължителното професионално развитие на лекари с медицинска специалност по педиатрия и 
свързани с нея медицински специалности, адекватното остойностяване на придобитата 
професионална квалификация и други съществени цели в сферата на детското здравеопазване. 

От своето създаване БПА е провела 13 национални конгреса с международно участие, както 
и много национални и регионални конференции.  

Сдружението е редовен член на Европейската педиатрична асоциация (ЕРА/UNEPSA), 
Европейската академия по педиатрия (EAP/UEMS), Световната педиатрична асоциация (IPA) и 
участва активно в дейността и събитията им.  

През 2010 г. БПА стана съучредител на Съюза на педиатричните асоциации от балканските 
страни. 

 

B. СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С 
ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 
2020г. 
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Пандемията от COVID-19 засегна не само здравните системи по света, но и оказа 
съществено влияние върху обучението и научната дейност, както и безпрецедентен натиск 
върху лекарите и другите медицински специалисти в целия свят и в РБ, върху тяхната 
професионална дейност и развитие. Това даде и съществено отражение върху цялостната 
дейност и реализираните цели на сдружението за 2020г.   

 
В изпълнение на посочения в чл.4, ал.2, от Устава на сдружението предмет на дейност и за 

постигане на посочените в чл. 5, ал.1 от Устава цели на сдружението,  през 2020г. СДРУЖЕНИЕ 
«БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ» осъществи следните съществени дейности: 

 
I. Научна и научно-практическа дейност 

 
1. С активното съдействие/участие на БПА се проведоха научни конференции и форуми, свързани 

със здравето на децата. Всички те бяха посетени активно, разгледаха се актуални въпроси на 
профилактиката, диагностиката, лечението на заболяванията в детската възраст, както и други 
актуални въпроси, свързани с детското здраве. 
1.1. 24.10.2020г. - Трето издание на научнопрактическата конференция „Детето като 

пациент" с тема за 2020г. – „Бащинството", организирана от Катедра „Хигиена и 
епидемиология", Факултет по обществено здравеопазване (ФОЗ) и Филиал Велико Търново 
на Медицински университет – Варна; 

1.2. В периода 5-6 септември 2020г. - Четвърта специализирана среща на детските 
гастроентеролози и педиатрите – „Дни на детската гастроентерология“, организирана от 
Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив; 

1.3. 27.02.2020 г. - педиатрична среща "Замърсяване на въздуха – последици и решения на 
проблема", организирана от Сдружение „Въздух за здраве“, Първа детска консултативна 
клиника при поликлиника „България“ и Българската педиатрична асоциация; 

1.4. 28 – 29 февруари 2020 г. - „Ваксините – ефективен инструмент на общественото 
здраве” - шеста експертна среща между водещи специалисти в областта на 
епидемиологията, инфекциозните болести, вирусологията, педиатрията и 
фармакоикономиката, както и представители на държавната администрация с цел 
обсъждане на някои практически аспекти на ваксинационната политика в България. Откроиха 
се следните съществени акценти:  
- Участниците в срещата единодушно подкрепиха отправения към света призив за 

необходимите „Десет действия в полза на всеобщата ваксинация”, издигнати от съмита 
на СЗО и ЕК от 12.09.2019 г. относно ваксинопрофилактиката в света; 

- От изнесените данни в докладите, представени на експертната среща, стана ясно, че у 
нас има сериозен проблем с изпълнението на националните програми за 
ваксинопрофилактика; 

- Включването на противоварицелната ваксина в имунизационния календар; 
- На дискусия бе поставен въпросът доколко е разумно ваксините да се разделят на 

„задължителни“ и „препоръчителни“; 
- Участниците се обединиха около необходимостта за провеждане на периодични (най-

добре ежегодни) проучвания на обществените нагласи към ваксинопрофилактиката; 
- Участниците в експертната среща се обединиха и около необходимостта от осигуряване 

на достъпен, постоянен и лицензиран от МЗ източник на информация за проблемите на 
ваксинопрофилактиката; 
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- Участниците в експертната среща подновяват препоръката си да се приеме „Програма 
за оптимизиране на ваксинопрофилактиката в РБ“; 

- Участниците в срещата поставиха въпроса и доколко е напълно целесъобразно БЦЖ 
ваксината да остане само за новородените и 7 г. деца и премахване на ваксината на 11 
и 17 годишна възраст. 

2. Беше изготвено съвместно становище на БПА и експертния съвет по педиатрия относно 
включване на нови антигени в имунизационната програма на страната и по-конкретно на антиген 
варицела за деца. 

3. Предприеха се действия по подготовката на редовния XV-ти Национален конгрес по педиатрия, 
насрочен за 23.09. – 26.09.2021 г. в Боровец, който е най-мащабното събитие в областта на 
педиатрията и най-значимият форум, организиран от Българската педиатрична асоциация. 
Конгресът датира от 1963 г. и се провежда на всеки 3 години. Традиционно събитието събира 
над 500 участника – педиатри, общопрактикуващи лекари, колеги от всички специалности, 
свързани с педиатрията, и специалисти по здравни грижи от детските клиники и отделения в 
цялата страна. 

 
II. Други: 

 
1. Участие в подготовката на анекса към НРД 2020-2022г. с експертни становища за 

подобряване качеството на детското здравеопазване. С посочения анекс чувствително се 
повишиха цените на всички педиатрични пътеки, макар и все още да има немалко дейности, 
които не са остойностени достойно. Това бе постигнато за първи път от близо десет години. 
Бяха увеличени и плащанията в доболничната помощ, но все още недостатъчно. Не беше 
постигнато въвеждането на потребителска такса за деца, за което БПА настоява от самото 
начало на реформата. 

2. Участие с експертни мнения и становища при обсъждането на строежа и организационната 
структура на нова национална педиатрична болница: 

- БПА участва активно в Общественото обсъждане за изграждането на национална 
многопрофилна детска болница на 14.09.2020 г., организирано от министъра на 
здравеопазването. БПА подкрепи становището на представители на гражданското 
общество и на КА новата детска болница да не се изгражда  в старата сграда в карето 
на Медицинска академия, а на базата на нов проект да се изгради модерна нова сграда 
където да се обединят всички структури, оказващи медицинска помощ на деца. Само 
така може да се постигне комплексно качествено обслужване на болните деца. 

- Българската педиатрична асоциация подкрепи отвореното писмо за спиране на 
обществената поръчка за построяване на Национална детска болница върху скелето в 
двора на Александровска болница. 

3. В края на годината беше проведена церемония по връчване годишните награди на БПА; 

4. И през 2020г. БПА продължи издаването на списание Педиатрия и на списание 
Практическа педиатрия, които спомагат за запознаването, разпространяването и 
внедряването на съвременните постижения в областта на педиатрията и свързаните с нея 
медицински специалности и дейности. Създаде се онлайн достъп до материалите, 
публикувани в списание Педиатрия.  

5. Беше сключен договор с Централна медицинска библиотека към МУ-София с който се 
облекчи достъпа към световната медицинска литература. 
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6. Финализира се  програмата за подпомогане на университетските детски клиники със 
съвременни пособия за оценка на физическото развитие на децата, а също с медикаменти за 
дейността на специализираните ендокринологични клиники. 

7. Тясно сътрудничество с „Национална мрежа за децата“ за подобряване на детското 
здравеопазване - обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за 
деца и семейства в цялата страна. 

 
III. Съдействие на законодателна и изпълнителната власт 

 
1. Изготвяне на предложения, професионални препоръки и съдействие по повод на проекти на 

нормативни актове (законови и подзаконови); 

2. Институционални действия; 

3. Участие в експертни срещи. 

 
IV. Съвместна дейност с други организации, работещи с деца 

 
1. UNICEF. 

2. ИСДП – институт за социални дейности и практики проект “Не на насилието”. 

3. НМД – национална мрежа за децата. 

4. Други. 

 

C. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИТЕ 
ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА  

1. Получени от финансирания по проекти – 59 хил. лв. 

2. Приходи от членски внос – 7 хил. лв. 

Всичко приходи от нестопанска дейност – 66 хил. лв. 

3. Приходи от стопанска дейност – 23 хил. лв. 

 

D. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, 
КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ 

 През 2020 г. БПА няма получени дарения 

 
E. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 

 Данъчна загуба от стопанска дейност – 10184.87 лв 
 

 
 
Проф. Владимир Пилософ .................................... 
(Председател на УС на БПА) 


