
лаборатория

ТЕХНИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ: 

ДИАГНОСТИЧНИЯТ ВОСЪЧЕН ПРОЕКТ И 

НЕГОВОТО КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

НАМАЛЯВАНЕ ДО МИНИМУМ НА УСЛОЖНЕНИЯТА 

ПРИ КОМПЛЕКСНИ ЦИРКОНИЕВИ СКЕЛЕТИ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗРАБОТЕНО ЗА 

ПО-МАЛКО ОТ ТРИ СЕДМИЦИ

ЗА ПOРЪЧКИ: 0898571808
София, бул. Скобелев 14, ет. 1, офис 1 

www.evgenystefanov.com

IPS e.max Ceram®

купи 4 бр. x IPS e.max Ceram и 
вземи подарък
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Керамика за всеки
Изключителна лекота на работа за зъботехниците независимо 
от степента за тяхната подготовка, освен това богатството 
и пълнотата на системата задоволява изискванията на както на 
начинаещите, така и на напредналите керамисти. 
Ceramco 3 е високо качествена и високо топима система керамика. 
Тя притежава патентована система за съпоставка на цветовете 
и високо съдържание на калиев фелшпат, което увеличава 
термичната стабилност на порецелана независимо от броя на 
печенията. Това позволява по-добър контрол на индивидуалната 
работа, благодарение на което зъботехниците могат да се 
наслаждават на свободата на работата си по своя любим начин 
и да постигат желани и предвидими резултати.

Ceramco® 3
Порцелан за нанасяне и изпичане върху метал.

www.bulmedica.bg
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Скъпи читатели,

От излизането на първия брой на единственото списание в България, ориентирано изцяло към 
зъботехниката, изминаха 5 години. И ето вие държите в ръцете си 1-ви брой за 2019 г. 
Списание „Зъботехническа лаборатория“ се роди спонтанно, за да усвои ресурса и натрупания 
опит от фирма Инфодент, която издаваше вестник „Зъботехника“ и през първата година го 
разпространяваше безплатно до всички зъботехници, а след това по абонамент. 
Ръководството на СЗБ се смени, поработихме с новото-настоящо ръководство, но нещата не 
се получиха и УС на СЗБ реши, че ще издава в. „Зъботехника“ самостоятелно. Той обаче 
просъществува за кратко време, защото днес трябва да си голям ентусиаст  да обичаш това, 
което правиш, да обичаш хората, за които го правиш, за да може продуктът ти да е оценен. 
Получихме доста обаждания, относно липсата на такава литература, и решихме, че ще се 
вслушаме в желанията на хората. Послушахме нашите читатели, тъй като във време на 
иновации, непрекъснати промени, отворени комуникации няма как да вървиш напред, ако се 
вслушваш само във вътрешния си глас. Така в кризисните години, когато много издания 
фалираха ние, подкрепени от нашите италиански партньори teamwork media, създадохме сп. 
„Зъботехническа лаборатория“. Знаехме, че задачата ни е доста трудна, защото днес, в ерата 
на информационните технологии, за да оправдаем доверието на нашите читатели трябва да 
уловим най-добрите идеи и да ги представим по подходящ начин. Знаехме, че информацията 
трябва да е актуална и да подпомага работния процес, както и да помогне на всеки зъботехник 
да посрещне предизвикателствата пред иновациите в зъботехниката и денталната медицина.  
Опитвахме се, а оценката за нашата работа оставяме на ВАС. 

Винаги в началото на календарната година ви приканваме да ни пишете за Вашите интереси  
и желания, за това какво искате да прочетете на страниците на списанието. Този взаимен 
процес ще е от полза за всички. Така, че не се притеснявайте да напишете вашите 
предпочитания до редакцията и да ни помогнете да навлезем по-дълбоко в търсенето на 
подходящи материали. За нас това ще е едно предизвикателство, а всяко предизвикателство  
е нова възможност. Възможност да сме ви полезни с информацията, която Ви интересува.

През настоящата година – година на големи промени в зъботехническата гилдия, ние Ви  
даваме възможност да изразите своето становище на страниците на сп. „Зъботехническа 
лаборатория” във форума – актуални теми. Изпращайте материалите си на: infodent@infodent.bg. 
Нека, заедно направим този форум платформа за идеи и създаване на добри практики. 

Благодаря на всички читатели за подкрепата през годините!

Приятно четене!

Галя НАЧЕВА 



Mario Pace 

Две коронки на централните резци: Celtra® Press MT A3 прес-палети, завършени със Celtra® Ceram.

Единична коронка Celtra® Ceram: Celtra® Press прес-палета с цвят bleach.

– Моята страст
– Изцяло керамични възстановявания
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Mario Pace
Germany Случаят: Две изключително различни първоначални 

ситуации. Нанасяне върху възстановяване със силно 
променен цвят и реконструкция на неговите високо-
транслуцентни участъци. При втория случай препарацията 
се възстановява с високо-интензивен, хроматичен цвят и 
транслуцентни маси.

Моята страст е да създавам красота и усмивки, 
използвайки системата Celtra.

Първоначалната ситуация ( тъмен изпилен зъб ) беше перфектно възстановена с помощта на Celtra® 
Press Bleach и завършена със Celtra® Ceram ( опак-дентини и инцизални ефектни маси с опал ефект ).

Celtra® Press MT A3. Оптимално адаптиране на цвета, естествено 
възпроизвеждане на детайлите.

Първоначална ситуация: Препарирано зъбно 
пънче със силно променен цвят.

Приемлив първоначален цвят на 
изпилените зъби.

Celtranation.com
АМПЛИУС - тел.: 02 471 99 00; 0888 062 056
ДЕНТАКОМ - тел.: 02 951 66 14; 0888 769 130
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Болоня през 1985 г. 
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италианското дружество 
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Техническо планиране:  
диагностичният восъчен проект и 
неговото клинично приложение 

Dr Leonello Biscaro

Планирането е интелектуален процес на интегрирана оценка на клинични, 
рентгенографски и технически данни, водещ до разработване на клиничен 
проект, който ще ръководи практическото прилагане на лечението.

В рамките на този проект техническото планиране е от съществено 
значение и е централен елемент във всички случаи на комплексни протетични 
рехабилитации. То достига своята кулминация при диагностичния восъчен 
проект (wax-up), който позволява:
• Предварително визуализиране на крайния резултат;
•  Оценка на функционалните, естетичните и структурните цели 

на лечението и възможностите за реализирането им;
•  Откриване на пречките, които могат да възпрепятстват 

постигането на целите;
•  Комуникация с пациента, илюстрираща програмата за лечение 

и нейните алтернативи.

Изработването и клиничното приложение на диагностичния восъчен про-
ект в случаи с остатъчно съзъбие е сложно, особено при планиране на име-



СЪЮЗ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1303 София, Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 3, офис № 5 • Офис тел./факс: 02 983 39 75 • Президент СЗБ тел: 0888 308 740
www.szb-bg.org • е-mail: szboffice@gmail.com; szbpresident@gmail.com

Уважаеми колеги,

Централният управителен съвет на сдружение СЪЮЗ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ, на основание чл. 16, ал. 2 от Устава и съгласно свое  
протоколно решение от заседание проведено на 16.02.2019 г.,
свиква РЕДОВНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА CДРУЖЕНИЕТО на 13.04.2019 г. от 13.00 ч.,

в хотел Комплекс Извора, с. Арбанаси, област Велико Търново,  
при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Централния управителен съвет /ЦУС/ и  
на Президента за периода от 06.2015 г. до 04.2019 г.

2. Гласуване на отчета и освобождаване на ЦУС и Президента.
3. Избор на нови членове на ЦУС и Президент на Сдружението.
4. Разни

В случай, че на насрочената дата и час не се събере нужният кворум, 
събранието ще се отложи за един час по късно, като ще се проведе на същото 
място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно проведено съгласно чл. 
27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението.

СЪЮЗЪТ НА 
ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ е 
неправителствена 

организация, 
регистрирана по  

Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел 

като "сдружение" и е 
вписан в Централния 

регистър за ЮЛНЦ 
към Министерството 

на правосъдието за 
осъществяване на 

общественополезна 
дейност под  

№ 20030829024. 

П О К А Н А
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Намаляване до минимум на усложненията 
при комплексни циркониеви скелети 

Mamaly Reshad, DDS MSc, Domenico Cascione, MDT

Mamaly RЕSHAD, 
DDS MSc  

е завършил  с отличие 

Лондонския университет 

и обучението си 

по  протезиране в 

Стоматологичната школа 

на Herman Ostrow на USC. 

Има над 20 години опит в 

протезирането. Д-р Решад 

е бивш председател по 

протетична и дентална 

медицина в университета 

в Лос Анджелис. Почетен 

преподавател е в 

Лондонския университет. 

Член е и на факултета на 

Глобалния институт за 

дентално образование, 

Лос Анджелис. Д-р Решад 

е водещ протезист в 

Калифорнийския институт 

за импланти. Има 

публикации в множество 

учебници и списания.

Domenico CASCIONE, 
MDT

Днес циркониевите скелети се възприемат все повече като популярен възста-
новителен материал за протезни конструкции върху импланти. Основното 
предимство на циркония е белезникавият цвят на скелета, позволяващ изра-
ботването на монолитни възстановявания. Освен това, той е предпочитан 
за реконструкции в естетичната зона на устната кухина поради белия си цвят 
(сн. 1 до 2).

Технологията с цирконий най-често се прилага при пациенти с тотално и 
частично обеззъбяване, тъй като този материал е с добра биосъвместимост 
и здравина.1-3 Цирконият има голяма якост на огъване, която е интегрална ха-
рактеристика на скелета при големи възстановявания върху импланти. Всички 
тези негови свойства позволяват честото му използване при изработва-
нето на едночастови възстановявания на цялата зъбна дъга. За разлика от 
металните субструктури, циркониевите скелети не претърпяват пластична 
деформация при натоварване. Въпреки големия модул на еластичност, цирко-
ниевите материали не се деформират пластично, а при натоварване могат 
да се фрактурират катастрофално. Едно широко разпространено погрешно 
схващане за циркония е, че той е преходно възстановяване. Всъщност проду-
ктът, използван в денталната медицина е циркониев диоксид. За да се сведат 
до минимум неуспехите с фрактури, скелетът трябва да се проектира с 
дебелина най-малко 1 mm в диаметър, за да се избегне деформацията и напре-



Цена: 

БИБЛИОТЕКА

Моделиране на зъби  
съобразно природните закони
 ALBERTO BATTISTELLI, DARIO SEVERINO, OTO LA MANNA 

БЕСТСЕЛЪР ЗА ОКЛУЗИЯТА И ЗЪБНИЯ МОДЕЛАЖ

teamwork media Srl., 314 страници, 865 изображения

Bulgarian, Engish, Italian, German, Russian, Spanish

Естествената усмивка съдържа в себе си скрити правила и указания, 
подлежащи на възпроизвеждане при протезиране. В книгата са 
представени специфични техники, характеризиращи изработването 
на всеки зъб поотделно. Моделажната техника на AFG включва четири 
етапа, които служат за по-добро запаметяване на структурните 
компоненти. С помощта на кодовете на AFG се извлича числена 
информация, която е с висока стойност при възстановяване на 
първоначалните естествени форми на пациента. Представената 
концепция SPOC (Субтрактивни пост-динамични оклузални контакти) 
дава възможност за постигане на перфектни оклузални контакти. 

Copybook  
Dental modelling technique AFG
 ALBERTO BATTISTELLI 
teamwork media Srl., Italy, okтомври 2017

твърди корици, 107 страници, 50 снимки

Italian, Engish, German, Spanish

Книгата е ръководство, написано от AFG Training Lab, на базата  
на математически и геометрични критерии и AFG кодове.  
Изключително важно е да се разбере, че цифровите кодове и 
статистическите отчети, които ще намерите на тези страници 
представят един идеал, и че винаги трябва да индивидуализирате проектите 
си, за да постигнете формата на зъбите на всеки отделен пациент.

AFG напълно преобръща критериите при моделиране на зъби по старите 
техники, които погрешно са започвали с данните от движенията на 
темпоромандибуларната става. Тези данни обаче са от значение за позицията 
на зъбите, а не за формата и трябва да се разглеждат математически 
приблизително, тъй като са на линейна основа, докато устната кухина е 
сложна хаотична система. 

Copybook Dental modelling technique AFG е ръководство, което съчетава 
теорията и практиката. Ръководството помага да се разбере напълно 
техниката на моделиране на зъби във всичките є аспекти.

 
www.dentalbooks.bg 

за поръчка: 02 963 4543; 0885 807675
e-mail: infodent@infodent.bg
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Възстановяване, изработено  
за по-малко от три седмици 

Adam Nulty

Adam NULTY 
се дипломира в Лийдс през 

2006 г. и получава награ-

дата LDI за Консервативно 

зъболечение, както и 

номинация за наградата 

Зъболекар на годината за 

2007 на вестник Yorkshire 

Evening. През същата 

година печели и наградата 

"Dewsbury" за най-добре 

представен случай към 

Факултета по обща 

стоматологична прак-

тика. През 2010 г. Dr Nulty 

завършва едногодишна 

мултисистемна имплан-

тологична следдипломна 

квалификация, а през 2011 г. 

се дипломира с отличие в 

магистърската програма 

по възстановителна и 

естетична дентална меди-

цина към Университета в 

Манчестър. 

Adam Nulty представя случай с консер-
вативни естетични  възстановявания 
в цяла уста, където времето е от 
съществено значение.

Пациентка на 25-годишна възраст посети в практиката ни с оплаквания от 
множество естетични зъбни проблеми (сн. 1 до 6). Тя бе дошла от Австралия, 
за да посети семейството си, които са пациенти на нашата дентална прак-
тика.

В миналото няколко зъболекаря са изработили на пациентката незадово-
лителни естетични възстановявания. В хода на обсъждането, тя доста се 
разстрои, тъй като е фотограф и не се чувства комфортно поради неесте-
тичната си усмивка. Желанието є бе изработване на цялостна естетична 
усмивка, която да възвърне самочувствието є.

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
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Обсъждане на затрудненията
Основното предизвикателство, на което се на-
тъкнахме при това лечение, бе възстановяването 
на зъби, които са имали амалгамени обтурации 
преди това, с остатъци от амалгама, оставени 
под предходно поставените бели пломби. Тези 
зъби бяха много сиви на цвят след отстранява-
нето на амалгамата.

Постигнатият резултат е компромис между 
естетика, функция и дългосрочна прогноза, но 
крайният резултат е повече от задоволителен. 
Зъболекарят е доволен от получения  резултат, 
тъй като пациентката може да се усмихва и само-
чувствието є е подобрено. Пациентката е много 
доволна и запази собствени копия на снимките си 
преди и след лечението, за да ги покаже на прияте-
лите и семейството си.
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сн. 16 до 21 Крайният резултат от възстановяването, изработено в триседмичен период от време.



Естетика и функция:  
Методологии за дентални клиники  
и зъботехнически лаборатории

 CLAUDIO NANNINI 
teamwork media Srl, Italy, септември 2015

твърди корици, 336 страници, 827 снимки

многоезична - италиански, английски, немски,  

испански, руски

Целта на автора е да покаже, че естетиката и функцията 
са синергично свръзани и неотделими. Следователно естети-
ката е фундаментална част от подхода към пациента, жизне-
новажна отправна точка и най-важният момент при всяко 
протетично възстановяване. 

Една от главите в книгата е посветена на факторите, ко-
ито в оптималния си вариант трябва да бъдат практи-
чески съчетани с естетиката и да се вземат предвид при 
съставянето на подходящ план за лечение при всеки отде-
лен пациент. 

Книгата е своеобразен пътеводител с кодифицирани клю-
чови технически стъпки за получаване на отлични резул-
тати. Използването на подходящи инструменти като 
лицеви дъги за пренос и артикулатори (както и свърза-
ните с тях аксесоари) е основополагаща част при пос-
тигането на добри резултати, като в същото време е 
жизнено необходимо да се прилага работен протокол, 
спомагащ това оборудване да се използва правилно. 

През годините винаги е имало голямо объркване по отно-
шение на гнатологията. Тя е наука, взимаща предвид всички аспекти на анато-

мията, хистологията, физиологията и патологията на денталната система. 

В книгата се включват съществуващите функционални взаимоотношения 
между всички дъвкателни повърхности, системата, подкрепяща зъбите, 
темпоромандибуларната артикулация и невромускулната система. На 
практика това означава всичко, което клиницистът прави, поправя и въз-
становява в устната кухина, и всичко, което зъботехниците изработват. 
Така че всеки, който не взема предвид тези аспект или смята, че гнато-
логията е остаряла, не разбира значението на тази дума. Дори и днес се 
счита, че тази изключително важна област от денталната медицина е не-
достъпна, и че техниките и оборудването за нея са много трудни за при-
лагане, което често отказва зъботехниците и зъболекарите да се захва-
щат с тази тема. Настоящата книга показва, че всичко това може и дори 
трябва да бъде взето предвид и да бъде използвано в ежедневните процедури.

www.dentalbooks.bg 
за поръчка: 02 963 45 43; 0885 807675
e-mail: infodent@infodent.bg
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Иновативните дентални продукти с пряк 
ефект върху доброто здраве
С навлизането на иновативни материали в този 
сектор от медицината се постигат решения на 
сложни проблеми на пациентите. Качественото 
оборудване, апаратура, инструменти и консума-
тиви в съчетание с тези иновативни продукти 
в денталната медицина подсигуряват лечение, 
гарантиращо добро здраве. Денталната меди-
цина е и ценен инструмент за оформяне на пра-
вилните естетически характеристики, които 
са с основно значение за добрия тонус и само-
чувствие.

В търсене на най-добрите практики за ефек-
тивно лечение денталните специалисти могат 
да споделят опит и да обменят информация по 
време на традиционния за бранша ежегоден про-
фесионален форум - БУЛДЕНТАЛ. Международно 
изложение с 53-годишна история – БУЛМЕДИКА  
и  БУЛДЕНТАЛ, е показател за доказаната зна-
чимост като професионален форум за В2В кон-
такти и иновации в медицината. В Интер Експо 
Център от 15 до 17 май 2019 г. ще бъде разкрит 
потенциалът на скоростно навлизащите в сек-
тора модерни технологии, ще бъдат предста-
вени висок клас дентално и зъботехническо 
оборудване и обзавеждане, апаратура, инстру-
менти, материали и консумативи. Провеждайки 
се паралелно, БУЛМЕДИКА и БУЛДЕНТАЛ през 
тази година се радват на засилен интерес от 
страна на български и чуждестранни компа-
нии, търговски мисии и бизнес делегации, при-
вличайки за участие повече от 220 изложители. 
Иновативни предложения, съвременни практики 
и висококачествени продукти ще демонстри-

рат компании от България, Германия, Португа-
лия, Сингапур, Китай, Тайван, Пакистан, Румъния, 
Италия, Франция, Гърция, Турция, Словения, Лат-
вия, Унгария и други. Близо 70 ще бъдат новите 
участници. За първи път ще се проведе и форум 
ДЕРМА&ЕСТЕТИКА, в рамките на БУЛМЕДИКА – 
с фокус върху новите технологии и апаратура, 
инструментариум и консумативи за дерматоло-
гията и естетичната медицина.

Посетителите ще могат да се запознаят с 
продуктите на повече от 980 бранда, а приложе-
нието на очакваните повече от 280 иновации в 
сектора ще бъдат демонстрирани пред аудито-
рия от над 13 000 специалисти.

Дентални импланти, високотехнологична 
апаратура, лазерни технологии
БУЛДЕНТАЛ ще демонстрира най-модерното 
дентално оборудване, аспирационни системи, 
компресори, дентални микроскопи, системи за 
хигиена и пречистване на водата, юнити за ден-
тално лечение и микромотори.

Като специализирана бизнес платформа, из- 
ложе нието е мястото, където професионали-
стите в сектора могат да се запознаят с по-
следни новости при денталните импланти и 
имплантни системи, добрите практики в зъбо-
лечението, зъботехниката, оралната хигиена и 

Ръст на представените компании,  
иновативни продукти и нови тематики  
очакват бизнес посетителите на 53-ото издание  
на Булмедика/Булдентал  
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денталните материали, отговарящи на съвременните 
клинични и анатомични предизвикателства. Продук-
тите съчетават механични и биологични свойства с 
последно поколение материали, като така осигуряват 
широки възможности за прилагане в различни и сложни 
клинични случаи.

Предвижда се още централно място да заемат ново-
въведенията при лазерните технологии, съвременните 
методи на ендодонтията и други иновации в дентал-
ната медицина. 

Профилактиката и приоритетите в здравеопазването
– основен фокус на богатата съпътстващата 
програма на изложението.
Съпътстващата програма на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕН-
ТАЛ през тази година ще бъде изключително богата, 
което утвърждава изложението като ценна професи-
онална платформа за повишаване на квалификацията и 
познания та на специалистите в бранша. Тези, които в 
периода 15-17 май ще се присъединят към форума, ще 
могат да избират сред различни конференции, презен-
тации и демонстрации, поставящи актуалните за сек-
тора теми. 

Обсъждането на актуалните ефективни подходи за 
профилактика, диагностика и лечебни практики при хо-
рата в млада и зряла възраст заляга във фокуса на Вто-

От 15 до 17 май вратите на международни изложения 
БУЛМЕДИКА, БУЛДЕНТАЛ,  ДЕРМА&ЕСТЕТИКА 
ще бъдат отворени за всички специалисти.  
Подробна информация за тях ще откриете на www.bulmedica.bg

рата научно-практическа конференция 
„Профилактика, диагностика и терапия в 
млада и зряла възраст - приоритети на 
съвременното здравеопазване“, иниции-
рана от „Академия Кардиология“ и Арби-
лис. Конференцията ще протече в две на-
правления - Училище „Здравословен живот“ 
в дните от 15 до 17 май и „Ефективни и 
безопасни подходи в профилактиката, ди-
агностиката и терапията в млада и зряла 
възраст“  - панел, започващ от 17 до 19 май 
в Интер Експо Център.

На 16 май ще се проведе семинар на 
тема „Предизвикателства пред паци-
ентите с пулмонална артериална хи-
пертония“. В рамките на форума лекари, 
пациенти и журналисти ще дискутират 
аспектите на рядкото заболяване. Съ-
битието се организира от Българското 
общество на пациентите с пулмонална 
хипертония (БОППХ) и е част от инфор-
мационната кампания, посветена на Све-
товния ден на заболяването (5 май).

Кулминационното събитие в кампа-
нията „Лекарят, който ме вдъхновява“ 
на специализирания медицински портал 
Credoweb ще бъде друг интересен акцент 
в рамките на съпътстващата програма 
на изложението. 

В дните на изложението ще се прове-
дат още и специализирани семинари, и 
обучeния от областите имплантология, 
ендодонтия, хирургия и др.

Националната пациентска органи-
зация, както и Националната асоциация 
„Диабет, предиабет и метаболитен синд-
ром“ ще проведат скринингови тестове 
за социалнозначими заболявания. 
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На 27.02.2019 г. в сградата на столична РЗИ 
се проведе учредително събрание на Регио-
налната колегия на БАЗ – гр. София, предсе-
дателствано от Зам. Директора на СРЗИ  
д-р Илонка Маева при следния дневен ред: 
1. Избор на управителни органи на колегията;
2. Избор на делегати за първия конгрес на съ-

словната организация.
Събранието се провежда, за да се изберат 

председател, заместник председател, секре-
тар, председатели на Контролната комисия и 
на Комисията по професионална етика, както и 
делегати. 

На събранието присъстваха 109 зъботехника. 
За председатели бяха предложени Весислав Цве-
танов и Георги Дулев. При проведено гласуване 
бе избран Георги Дулев с 45 гласа, а гласовете за 
Весислав Цветанов бяха 23. Останалите бюле-
тини бяха празни. За заместник председател бе 
избран Ивайло Цинцарски, а за секретар Илона 
Берова. Пусна се списък за желаещите да бъдат 
делегати, като броят им ще е 50 при регистри-
рани 500 зъботехника, тъй като по закон на 10 
зъботехника има 1 делегат. Записалите се за де-
легати са 57, като последните 7 ще са резерва.

Избрани бяха и председатели на комисиите. 
На комисията по професионална етика бе из-
брана Нели Спасова, а за председател на Кон-
тролната комисия Иван Иванов. Броят на члено-
вете на комисиите се регламентират с устав 
и за това не могат да бъдат избрани на това 
събрание.

Законът регламентира, че в едномесечен 
срок след проведеното събрание, всеки работещ 
зъботехник трябва да подаде заявление за член-
ство в регионалната колегия съгласно § 50 (3) 
от Преходните и заключителни разпоредби към 
Закон за изменение и допълнение на Закона за съ-
словната организация на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специ-
алисти. Този срок вече тече. Един месец след 
това министърът на здравеопазването трябва 
да регистрира първия конгрес на съсловната ор-
ганизация за избор на органи на асоциацията.

На 05.03.2019 г. се проведе и първото засе-
дание на Управителния съвет на регионалната 
колегия на БАЗ - София. 

Обсъдено е предложението на председателя 
Георги Дулев, за внасяне на искане в РЗИ София 
за насрочване на ново общо събрание на съслов-
ната организация на зъботехниците в София за 
избор на делегати за Учредителния конгрес на 
БАЗ. Мотивите за предложението са, че има се-
риозно разминаване на списъка със зъботехни-
ците, който РЗИ София беше длъжно да направи 
до 02.02.2019 г. Г-н Дулев е входирал заявление до 
Директора на СРЗИ с искане за насрочване на 
събрание за избор на делегати на 29.03.2019 г. от 
17 ч. за да бъде спазен срокът по § 50 (2) от Пре-
ходните и заключителни разпоредби към Закона 
за изменение и допълнение на ЗАКОНА, както и 
искане залата да е с капацитет 300 места. 

 

Материалът подготви:  

Едномесечният срок за подаване на заявление  
за членство в Софийската регионалната колегия на 
БАЗ тече от датата на провеждане на събранието   

Виктория НАЧЕВА 




