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Уважаеми читатели,
Скъпи колеги,

Вие държите в ръцете си първия брой за 2020 г. на списание 
„Зъботехническа лаборатория” – издание, което от тази година е орган 
на Българската асоциация на зъботехниците. 

Издание, в което ще ви информираме за работата на УС, за промените в законовата уредба, 
за мероприятия, организирани от БАЗ, за световни и наши постижения в областта на 
зъботехниката и денталната медицина и не на последно място ще публикуваме статии,  
представящи съвременни техники и иновативни лабораторни протоколи.

Списание „Зъботехническа лаборатория” е издание с  традиции, добре познато на съсловието ни, 
и аз искам да благодаря на фирма Инфодент, лицензионен представител на Quintessence Publishing, 
за жеста, който направи към нашето съсловие и прие предложението ни списанието да стане 
официален орган на БАЗ.     

Първият брой излиза със закъснение  поради международната обстановка, която ни накара да си 
останем вкъщи, да се обърнем към  себе си, към духовното, да направим непринудена равносметка 
за живота си и да намалим оборотите, защото се оказахме изгубени в заетостта си.  

Създаването на БАЗ е крачка към обединението. Тази крачка направихме през изминалата година 
и вече цяла година градим доверие. Наясно сме, че то се гради дълго и трудно, но ние имаме 
търпението, защото знаем, че в края се жъне това, което си посял. Знаем, че най-важното в 
живота е не това, което имаме, а хората които имаме около себе си – съсловие знаещо, можещо, 
искащо и даващо. Работим с ясната цел да изградим нашата съсловна организация такава, че 
всички нейни членове да я припознават като организация, защитаваща интересите им и бранеща 
правата им. Искаме прозрачност, съгласуваност, позитивизъм и подкрепа, защото открито 
трябва да кажем, че всички колеги, които са в управителния съвет, в отделните комисии и 
контролните  органи работят БЕЗВЪЗМЕЗДНО, без заплащане в името на каузата. 
Затова обединението и позитивизмът  ще са крачката към успеха и към постигане на 
целите, които сме си поставили, а именно издигане на професията ни на едно по-високо ниво. 
Затова обаче трябва да работим всички заедно, защото професията зъботехник има богата 
история, която ние трябва да допълним с нови факти и дела.  

Смятам, че никой няма да оспори факта, че имаме нужда от издание, което да е орган на съсловието.  

Пожелавам на всички колеги здраве и много успехи!

Иван БУРДЖЕВ
Председател на БАЗ 

Иван БУРДЖЕВ 
Председател на БАЗ 
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Д-р Даниела 
ДАРИТКОВА, 
председател на 

Парламентарната

kомисията по 

здравеопазване в 

44-то Народно събрание 

пред сп. "Зъботехническа 

лаборатория"

 

Организацията оправда ли Вашите 
очаквания? 
Съсловната организация на зъботех-
ниците в България беше създадена 
след законодателна инициатива на 
народни представители от ПП ГЕРБ. 
Идеята получи подкрепа от всички 
парламентарни групи в 44-то На-
родно събрание. Моето мнение и 
това на колегите ми е, че оправдахте 
доверието, което ви гласувахме 
единодушно. Зъботехниците в Бъл-
гария имат своя съсловна история. 
На тази база вашата професионална 
общност беше се самоорганизирала 
вече. Затова се справихте стриктно 
с всички процедури по учредяване на 
официалната, законово-регламенти-
рана съсловна структура. Успешно 
проведохте закона в действие.

Смятате ли, че чрез създаването 
на регламент за изпълнението на 
конкретни дейности между инсти-
туциите и съсловните организации 
на лекарите по дентална медицина 
и зъботехниците, ще се повиши ка-
чеството на денталните услуги и 
ще работите ли в тази насока? 
Законът за съсловните организации 
дава рамката за участие и взаимо-
действие между БАЗ и другите ин-
ституции. Ръководството на асо-
циацията много бързо встъпи във 
функциите си и активно се включи 
със становища и предложения в 
дейността на Комисията по здра-

веопазването. Поддържате добри 
контакти и с Министерството на 
здравеопазването и Националната 
здравноосигурителна каса. Само по 
пътя на диалога и разумните решения 
може да се утвърди авторитетът 
на съсловието на зъботехниците. 
Общата ни цел е осигуряването на 
съвременни и качествени здравни ус-
луги на пациентите.

Смятате ли, че в бъдеще българ-
ският здравно осигурен пациент 
ще може да ползва разширен пакет - 
дентална помощ, включващ и зъбо-
технически дейности?  
Основният пакет от медицински  
дейности се определя с наредба от 
Министъра на здравеопазването. 
Всяка година в зависимост от по-
требностите на здравноосигуре-
ните и бюджетните възможности 
се включват нови процедури и те-
рапии. Например включването  на 
дейностите за  възстановяване на 
дъвкателната функция при паци-
енти, изгубили изцяло съзъбието си 
в пакета дентална помощ. Идеята 
за развитие и усъвършенстване на 
здравноосигурителния модел ще 
даде още по-големи възможности 
за достъп на българските пациенти 
до разширен и осъвременен пакет 
здравни услуги. И това трябва да се 
случи с активното участие на ин-
ституциите, пациентите и всички 
съсловни организации.

ИНТЕРВЮ

Само по пътя на диалога и разумните 
решения може да се утвърди 
авторитетът на съсловието 
на зъботехниците

Интервюто взе: 
Галя НАЧЕВА 
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ИНТЕРВЮ

Д-р Николай 
ШАРКОВ 
Председател на 

Български зъболекарски 

съюз

Д-р Шарков, навърши се една година 
от създаването на БАЗ. Вашата 
позиция и подкрепа е изключително 
важна за нас, за което Ви благода-
рим. Бихте ли споделили, какво е 
Вашето становище относно бъде-
щите отношения и бъдещата съв-
местна работа между БЗС и БАЗ, 
като съсловни организации на ле-
карите по дентална медицина и зъ-
ботехниците, и какви са първите 
стъпки, които трябва да се пред-
приемат в тази посока?
Честита съсловна организация на 
българските зъботехници, създадена 
със закон и честита първа година 

от основаването на Българската 
асоциация на зъботехниците! Вие 
сте единствени в Европейския съюз! 
Защо? Защото се наредихте сред ре-
гулираните професии в Европа. 

Зъботехниците са основна и не-
разделна част от денталния екип, 
чиято цел е да дарява здраве и ус-
мивки на нашите пациенти. Съв-
местната работа лекар по дентална 
медицина - зъботехник  не е започ-
нала от приемането на закона, а е 
от векове!

Като съсловни организации ние 
вече проведохме официална среща 
на двете ръководства и начертахме 

Нерегламентираните практики са 
недопустими. Можем да ги ликвидираме 
единствено и само със съвместни усилия

Измина една година от създаването на Българската асоциация на 
зъботехниците. Това е една млада организация, която се създаде 
след промяна на Закона за съсловната организация на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, към 
който бяха добавени зъботехниците и помощник-фармацевтите. 
Новата редакция бе обнародвана в ДВ, БР. 91 от 2018 г. 

Българската асоциация на зъботехниците започна своята дейност 
след Учредителния конгрес, който се състоя на 31.05.2019 г. в София. 
Тя има за цел да представлява и защитава професионалните права 
и интереси на своите членове, но не само това.  Още много други 
задачи стоят пред БАЗ, които изискват стройна политика, за да 
могат да бъдат решени. Ръководството на БАЗ винаги е смятало, 
че организацията трябва да търси партньорство със съсловната 
организация на лекарите по дентална медицина. 

В тази връзка разговаряме с д-р Николай Шарков, 
председател на Български зъболекарски съюз. 
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ИНТЕРВЮ

предварителни задачи за съвместни действия 
в полза на нашите членове и на пациентите ни. 
Предстоят следващи срещи, разговори и много, 
много работа. 

Според Вас какво е необходимо, за да се подо-
бри и усъвършенства регламентът за работа 
между двете съсловия, който ще допринесе 
най-вече за по-доброто обслужване на пациен-
тите, както и ще защити интересите на прак-
тикуващите зъболекари и зъботехници, тех-
ните инвестиции в знания, умения и иновации?
Ще бъда кратък – държавата трябва да делегира 
на двете съсловия и лицензирането на членовете 
им, дейност, която в денталната медицина из-
вършват повечето от сродните ни съюзи. Това 
изчерпва въпроса. А ако трябва да го разработя, 
то нека това да стане отделно. 

На БАЗ като една млада организация є пред-
стои решаването на много професионални про-
блеми, както и създаването на много норма-
тивни уредби и правила, които ще допринесат 
за регулацията на професията ни. По-голяма 
част от тези проблеми са общи за дентал-
ната медицина към която принадлежим. Как 
си представяте решаването на един от основ-
ните проблеми - порочната практика да се ра-
боти в нерегламентирани лечебни заведения 
-  кабинети и лаборатории, както и незаконно 
практикуващите в тях лекари по дентална ме-
дицина и зъботехници,  след като в етичните 
кодекси и на двете организации изрично е раз-
писано, че денталните кабинети нямат право 

да работят с нерегистрирани лаборатории, 
както и лабораториите нямат право да при-
емат работа от нерегистрирани кабинети?
БАЗ има да извърви доста дълъг път, защото 
трябва да усъвършенства вътрешната си нор-
мативна база, която да е в помощ както на чле-
новете є, така и на ръководството є. Българ-
ският зъболекарски съюз, при необходимост и 
желание от страна на Българската асоциация на 
зъботехниците е винаги на разположение и е го-
тов да помага безрезервно на БАЗ в тази не лека 
дейност. А що се касае за промяна на законни и 
подзаконови нормативни актове, това трябва 
да става само след предварителна координация 
и консенсус между БЗС и БАЗ!

Нерегламентираните практики са недопус-
тими. Можем да ги ликвидираме единствено и 
само със съвместни усилия. Само един пример 
- преди години колега зъботехник ми изпрати, 
подписан от него списък с над 15 нелегални зъбо-
технически лаборатории в една от областите. 
Аз поех задължението и отговорността и само 
за две седмици тези лаборатории приведоха дей-
ността си в съответствие със Закона...

Позволете ми от името на Управителния съ-
вет на Българския зъболекарски съюз и лично от 
мое име да пожелая здраве, дръзновение и успех 
на БАЗ, на вашите членове и попътен вятър на 
съсловния ви печатен орган, който да поддържа 
актуална тематика и винаги съвременен дизайн!

На многая лета!
Бог да ви благослови!

Интервюто взе: Миглена ДАНОВА 
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ПРОТЕТИКА

ДО 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ЗЪБОТЕХНИЦИ,

Приемете нашите най-искрени поздравления по случай една година от 

създаване на вашата организация – Българска асоциация на зъботехниците 

(БАЗ). 

Необходими са много усилия, социален диалог между членовете и търпение 

за изграждането на една съсловна организация. Вие имате и енергията, 

и силата, и позитивизма да превърнете Българската асоциация на 

зъботехниците в институция, която спомага за по-качествени грижи 

към пациентите.  

Първата година е най-трудна, тъй като се изгражда визията на 

съсловието и организацията. Вие я преминахте и ние Ви пожелаваме 

просперитет, а той се постига с ентусиазъм и постоянство!

Бъдете здрави и сплотени! 

Нека всяко едно Ваше начинание се увенчае с успех!

АСОЦИАЦИЯТА НА 
ДЕНТАЛНИТЕ ДИЛЪРИ 
В БЪЛГАРИЯ
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Стоян КОТЕВ
Гл. секретар  на  

Българската асоциация 

на зъботехниците

Г-н Котев бихте ли се представили 
на нашите читатели?
Казвам се Стоян Котев - гл. секре-
тар на Българската асоциация на 
зъботехниците, член на Софийската 
регионална колегия. Завършил съм спе-
циалност зъботехника в Софийския 
медицински колеж „Йорданка Филаре-
това” през 1992 г. Също така през 
2008 г. Американския университет 
- сертификационна програма „Управле-
ние на европейски проекти”. 

Много колеги си задават въпроса 
Защо бе необходимо създаването 
на БАЗ? Необходимо ли е да сме 
организирано съсловие? 
Що е то БАЗ и има ли почва у нас?
Простият отговор е, че без правила 
не можем да постигнем това, което 
искаме, не можем да се развиваме про-
фесионално, както и да регулираме от-
ношенията с нашите партньори лека-
рите по дентална медицина. Трябва да 
извоюваме полагащото ни се място и 
услугите ни да станат разпознаваеми 
за пациентите. Трябва да имаме ред 
в собствените си лечебни заведения, 
каквито са нашите зъботехнически 
лаборатории и да се движим по общо-
приет механизъм.

В целия цивилизован свят, един-
ственият начин да се защитават 
интересите е чрез правила и закони. 
Тези правила ние трябва сами да ги 
изградим докато все още можем, за да 
не ни ги наложат административно 

или да ги състави някой друг, който не 
е запознат с естеството на нашата 
професия. От това ще спечелим ние, 
ще спечелят пациентите, ще спечели 
цялото общество, тъй като нашата 
професия е хуманна и в основата є 
стои грижата за пациента. Това е 
било желанието на редица поколения, 
но ние имаме възможността да го 
осъществим. 

Естествено е, че всяко начало е 
трудно. Имаме си своите първи стъп ки, 
някои от тях са грешни, някои малки, 
други са по-смели, но всички те трябва 
да се направят, за да се извърви този 
път и да отъпчем пътеката за идните 
поколения. Ето това е отговорът на 
въпроса Защо е необходима БАЗ?

Кога е създадена БАЗ? 
Какви цели стоят пред 
Асоциацията и има ли постигнати 
резултати до момента?
На 31 май 2019 г. се състоя Учреди-
телният конгрес в аулата на „Света 
Екатерина”, на който присъства и д-р 
Даниела Дариткова, председател на 
Парламентарната комисия по здраве-
опазване, както и зам. министърът на 
здравеопазването д-р Бойко Пенков. 
Оттогава новоизбраното ръковод-
ство на БАЗ започна своята дейност. 

На 26 юни 2019 г. в Габрово бе про-
веден първият Национален съвет, на 
който се приеха основните цели и за-
дачи, както и сроковете за тяхното 
изпълнение.

Защо БАЗ?
ЦЕЛТА НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ Е ДА ЗАЩИТАВА ВСЕКИ ЕДИН, 
КОЙТО ПРАКТИКУВА ПРОФЕСИЯТА ЗЪБОТЕХНИК 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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Първостепенната задача бе всичките 28 Регио-
нални колегии да проведат първите си общи събра-
ния, на които да приемат свой устав, да изберат 
своите ръководства, да попълнят своите комисии и 
да направят регионалните регистри с членовете по-
дали заявление, след което да подадат информация-
та в УС най-късно до 31 август 2019 г. Също така бяха 
приети и правилниците за работа на Комисия та по 
професионална етика, Контролната комисия и Наци-
оналната комисия по качество. Одобрен бе дизайнът 
на членските карти и бе разписана програмата на 
БАЗ до края на календарната година.

На 3 октомври 2019 г. официално бе открит Цен-
тралният офис на БАЗ в гр. София, ул. Бачо Киро 
39, в който се помещава и Софийската регионална 
колегия. На събитието присъстваха регионалните 
председатели, членове на асоциацията и гости.

Участници в Учредителния конгрес на БАЗ 

д-р Бойко Пенков, зам. министър на здравеопазването 
и д-р Даниела Дариткова, председател на 

Парламентарната комисия по здравеопазване

Откриване на офиса 
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След откриването се проведе и вторият Наци-
онален съвет, на който бяха поставени конкретни 
въпроси, един от които е създаването на работни 
групи, цел, оценка на нормативната уредба на БАЗ, 
както и оценка на законовата рамка под чиято юрис-
дикция е нашата професия. Насрочена бе и дата за 
нов управителен съвет в гр. Стара Загора.

На 23 ноември в гр. Стара Загора се прие един 
от най-важните документи, без който нито една 
съсловна организация не може да упражнява своята 
професия, а именно правилата за добра медицинска 
практика. НС отчете успеха, който постигнахме за 
кратко време, а именно поставянето на основата 
на Националния електронен регистър. Към този мо-
мент членовете бяха 1500. Също така бяха връчени 
членските карти на повече от 25 региона.   

Как ще отговорите на провокацията, че 
БАЗ ще защитава интересите на по-големите 
лаборатории?
Отговорът е, че е точно обратното. Целта на тази 
организация е да защитава всеки един, който прак-
тикува професията зъботехник на територията 
на РБ. Да бъде защитен от нелоялна конкуренция в 
това число инвазия на турските и китайските ла-
боратории. Основната задача на асоциацията е да 
създаде тази регулация чрез правила, норми, норма-
тивни документи, промяна на законодателството. 
Правилата трябва да са еднакви за всички членове. 
Ние не сме работодателска или профсъюзна орга-
низация, и не защитаваме интересите само на ра-
ботодателите или на работещите, а подчертавам 
- на всички членове на съсловната организация. Така, 
че създаването на нормативна рамка е валидно за 
всички. Числеността няма приоритет. Това е закон, 
който дава равен старт, равни права, равни задъл-
жения и равни отговорности. Единствено не дава 
право на нелегалните лаборатории и на нелегалните 
зъботехници, и ако искаме да излезем от тази сянка 
и да получаваме адекватно заплащане и признание 
за нашата работа ние трябва да спазваме нашите 
правила и да се придържаме към ценностите ни. Съз-
даването на закона е инструмент на държавата, 
който дава възможност чрез собствен ресурс и ка-
питал да си решим проблемите. Държавата ни дава 

един бял лист хартия и един химикал да си разпишем 
правилата както на нас ни е изгодно и съответно да 
ги спазваме. Това от своя страна ни задължава като 
ръководство да се вслушаме в мненията на своите 
членове, за да можем всичко което правим да е най-
доброто и полезно за професията и съсловието. 

Как се усвояват парите постъпили от 
членския внос?
Всяка една организация, за да извършва дейност се 
нуждае от някакъв бюджет. На конгреса ние опреде-
лихме членският внос да бъде 2% от минималната 
работна заплата на месечна база. Към момента за 
2020 г. членският внос възлиза на 143 лв. за година. 
Заради създалото се извънредно положение, много 
колеги бяха прекратили работа или работеха мини-
мално. В тази връзка по инициатива на г-жа Мелекпер 
Адем, председател на РК гр. Пловдив,  УС предложи на 
НС да намали членския внос с 1/4 на годишна база, т.е. 
ние приспаднахме от дължимата вноска за годината 
3 месеца, така членският внос стана 109 лв. Срокът 
за плащане по устав е до края на месец март, като 
ние го удължихме до 31 май. За членовете, които са 
платили преди обявеното положение, тази част от 
сумата от намалението ще се прехвърли за следва-
щата година.

Нека да се върнем на членския внос, тъй като 
това е основният въпрос, който ни се задава преди 
всички други въпроси. В УС на БАЗ постъпват 25% 
от общия членски внос. Ако приемем, че годишният 
членски внос на национално ниво е 100 000 лв. в касата 
на УС на БАЗ постъпват едва 25 000 лв. Има и 5% от 
членския внос, които постъпват в специален фонд за 
подпомагане на колеги. По време на пандемията обя-
вихме помощ за нуждаещи се колеги именно от този 
фонд. Този фонд се управлява изцяло от Националния 
съвет. Останалите 70% отиват в регионалните ко-
легии. С тези 25% УС покрива разноски по организа-
цията на Националните съвети, Управителните съ-
вети, по издаване на членски карти, печати, визитки, 
поддръжка и 1/2 наем на централния офис, техниче-
ски секретар, правна помощ от юристи по договор, 
счетоводни услуги и режийни разноски. Нито един 
член от УС, включително и председателя на Асоциа-
цията не взимат каквото и да е възнаграждение за 
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това, което извършват. Същите не са се възползвали 
досега от тези 25% за командировъчни, пътни разходи 
или други. Така че средствата, които постъпват в УС 
се изразходват изцяло за нуждите на Асоциацията.   

В тези разходи влиза ли и издаването на 
списание „Зъботехническа лаборатория”?
Разходите по издаване на списание „Зъботехническа 
лаборатория” се заплащат от Регионалните колегии. 
Това го гласувахме на НС в Стара Загора, като се за-
плащат на база членска маса. За всеки член се заплаща 
6 лв. с ДДС годишно на издателство Инфодент. По 
този начин всеки член ще получи 4 броя или списани-
ето излиза по 1.50 лв. с ДДС за брой. Те се превеждат 
на издателя.  

Какво предстои оттук нататък? 
Предстоят ни тежки задачи и решения. Предстои ни 
тепърва да свикнем с мисълта,че сме организирано 
съсловие и регулирана професия. Предстои ни да се 
ориентираме професионално и съсловно към същест-
веното законодателство и да го коригираме изцяло 
в наша полза. Престои ни много работа. Надявам се 
също така и да имаме достатъчно поводи за усмивки, 
защото освен че даряваме усмивки на хората трябва 
и ние да го правим. И да не забравяме, че тази година 
празнуваме 110 години от създаването на първото 
Професионално зъботехническо сдружение. Надявам 
се, че на 3-ти октомври, когато ще бъде празникът 
ще се съберем всички заедно и ще празнуваме. Бъ-
дете здрави! 

Интервюто взе: Миглена ДАНОВА 
гл. редактор на сп. „Зъботехническа лаборатория”

Скъпи колеги, надявам се, че интервюто, което под-
готвих с г-н Стоян Котев, главен секратар на БАЗ, 
Ви беше полезно. Разбрахме къде се намираме и защо 
трябва да сме обединени в Асоциация. Аз като част 
от съсловието, също се интересувам от въпросите, 
които интригуват и вас. Смятам, че този разговор ни 
помогна да разберем, че е важно да се хванем за ръце 
и да бъдем едно сплотено и разбиращо се общество. 
Нека вярваме и помагаме всички с каквото можем. Аз 
го правя! БАЗ работи за нас!

СТРУКТУРА 
НА 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ 

БАЗ 
СПОРЕД 

ЗСОМСААМСЗПФ*

РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ 

Представителна 
квoma 1/10 

на членове на РК

КОНГРЕС

КОДЕКС ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

ЕТИКА
УСТАВ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
• председатeл 
• зам. предceдaтeл
• гл. секретaр
• членове на УС 

НАЦИОНАЛЕН 
СЪВЕТ

Председател на НС 
e nрeдседaтеля на УС

Състои се oт:  
1. Членове на УС 
2. Председатели на РК 
3. Контролна комисия
4. Комисия пo етuкa 
5. Национален съвет по качество 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 

контролира

Председател, зам. председател и членове 

КОМИСИЯ ПО 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 
Председател, зам. председател и членове 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 
ПО КАЧЕСТВОТО 

Председател, трима заместници и 
тpима членове

*ЗСОМСААМСЗПФ - ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА СЕСТРИТЕ, АКУШЕРКИТЕ, АСОЦИИРАНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, 

ЗЪБОТЕХНИЦИ И ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИ

гла
су
ва гласува
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ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ВАШИЯ УСПЕХ!
Успехът се изгражда върху здрава основа. 

Ние ви предлагаме оптимални решения за дигитализация – 
качествена техника, разумна цена, обучение и цялостен съпорт – 

така ви остава време да се фокусирате върху работата си!

 ПОДДРЪЖКА
 Обучение

 Съпорт 24/7

 Сервиз

 Богат избор на  плащания:
 - на изплащане
 - под наем
 - по Европейски програми

МОЛАРИС ДЕНТАЛ ДЕПО
сертифициран представител за България

София, бул. Сливница 141-143, партер 
тел: 0876 122 351
e-mail: molarisdental@abv.bg
facebook: Dental Digital Solutions

 ПРЕЦИЗНОСТ
 Постигната чрез комбиниране на 
 най-добрите технологични и 

 софтуерни решения. 

     
 ПРОДУКТИВНОСТ

 Отлична производителност
 Спестяване на време
 Бърза възвръщаемост на инвестициите

 Добро съотношение качество/цена

 

Identica T500 

Identica T300

SHINING 3D 
Autoscan-DS-EX Pro
SHINING 3D

я

ROLAND DWX



София 1606, ул. „Феликс Каниц“ 20
e-mail: caris@micronic.bg; caris@carisbg.com
www.carisbg.com
телефони за поръчка: 02/952-32-01; 953-15-80; 443-55-31,  
0884 152179; 0886 229762; 0888 519 790

Стартов сет:
HC-Saphir Pasteopaque PO A2, 2ml
HC-Saphir Pasteopaque PO A3, 2ml

HC-Saphir Pasteopaque PO A3,5 2ml
HC-Saphir Chroma Dentine CDA2, 20g
HC-Saphir Chroma Dentine CDA3, 20g

HC-Saphir Chroma Dentine CDA3,5 20g
HC-Saphir Dentine DA2, 20g
HC-Saphir Dentine DA3, 20g

HC-Saphir Dentine DA3,5 20g
HC-Saphir Incisal S1, 20g
HC-Saphir Incisal S2, 20g

HC-Saphir Transpa TC, 20g
HeraCeram Glaze universal, 2ml

HeraCeram Modelling Liquid ML, 25ml
HeraCeram Stain Liquid univers. SLU, 2ml

 HeraCeram Saphir:
• Light Booster: нова технология 

с кристали, за брилянтна опа-
лесцентност и след многократ-
но печене

• Стабилизирана левцитна струк-
тура (SLS) запазва КТР на ке-
рамиката и след много изпи-
чания,сигурна защита срещу 
счупване 

• Минимално свиване
• Нов материал Paste Opaque: 

идеална покривна способност в 
един слой от 60–100 m

• Най-висока естетика с малък 
брой керамични маси - изклю-
чително фино смлени по нова  
технология

Стартов сет
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА

550.00лв.
регулярна цена: 690 лв.

отстъпка: 140 лв.

Клиничен случай на Томас Бакшайдер

H

38 годишен мъж без възможности да лекува зъбите си.  
Стоматологът и зъботехникът му предлагат безплатна 
рехабилитация, за да покажат  как функцията и  усмивката 
могат да променят живота на човек. Конструкция зъби 22 – 15, 
горна челюст   металокерамика  с новата керамика на Kulzer 
Heraceram Saphir.

Пясъкоструиране на металната конструкция 
с пясък 110 микрона и 6 бара налягане под ъгъл 
45 градуса- важно за връзката между метала и 
опакера.

 Конструкцията преди гланциране. 

Само един хомогенен слой пастообразен опакер 
от Heraceram Saphir, достатъчен да замаскира 
метала.

 Heraceram Saphir се отличава с изключителна 
опалесцентност и отлични оптични качества 
благодарение на Light Booster технологията.

 Керамичното нанасяне с Heraceram Saphir е на-
правено само с 5  маси - “ежедневно нанасяне” . 
Свиването на Heraceram Saphir  е още по-малко 
от това на класическата Heraceram .

Финалната конструкция след поставяне. Паци-
ентът е мотивиран да продължи лечението си 
и на долната челюст.
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Професионално-съсловни организации 
на ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ в България
РЕТРОСПЕКЦИЯ 

Доц. Михаела 
ВАРНЕВА, д.м.

работи във Факултета 

по дентална медицина в 

Катедрата по Клинични 

медицински науки на 

МУ-Варна. От 1986 г.

 и към настоящия 

момент преподава по 

ортодонтия, челюстно-

лицева протетика и 

актуални технологии 

в ортодонтията 

на студентите 

от специалност 

„Зъботехник“. 

Има регистрирани 

3 полезни модела от 

Патентно ведомство 

на РБ. Автор е на 

повече от 100 научни 

труда.  

Доц. Михаела Варнева

При преглед на литературни източници, актуални и архивни документи, разго-
вори с колеги и позовавайки се на собствен опит, се породи желанието да обо-
гатим историческите сведения за съсловната организация на зъботехниците. 

Потребността от лечение на заболелите зъби и от възстановяване на 
целостта на зъбно-челюстната система е древна като човечеството. Загу-
бата на зъби и  неправилното им разположение водят до нарушения в храно-
смилането, затруднения в говора и увреждане на външния вид и лицето. Още 
от дълбока древност социалният характер на човешкото съществуване е 
наложил да се търсят начини и средства за възстановяване, заместване и 
подреждане най-вече на предните зъби от естетически съображения.3-5,9,21 

В сянката на общата медицина мястото на денталната медицина и зъбо-
техниката задълго остава скромно. Ако погледнем назад в древността, ще 
видим, че дълги години няма разделение между лекарския и зъболекарския труд, 
а за зъботехници въобще не може да се говори. Разделението на труда между 
зъболекари и зъботехници започва в началото на XIX в. До този момент зъбо-
лекарите освен, че са лекували пациентите, сами са изработвали зъбните 
протези и ортодонтските апарати.3-5,21

Дълъг е пътят, който са извървели зъботехниците от създаването на 
професията до днес. Работещите по онова време са започвали като чираци и 
калфи в зъботехнически лаборатории при зъболекари или майстори зъботех-
ници.3-5,34

В България в края на XIX и началото на XX в. започва да се оформя зъболе-
карско съсловие. Във връзка с големия обем на работа, зъболекарите наемат и 
обучават чираци и калфи за зъботехническата професия. С годините калфите 
имат възможност да се явят на изпит за майсторско свидетелство и така 
се отделят от зъболекарите. Създава се зъботехническо съсловие.3,34

Логична стъпка на новото съсловие е да сe сдружи и регистрира съсловна 
организация. На 23 юни 1910 г. в София се основава „Централно зъботехническо 
професионално сдружение“.3-5,64 Сдружението има устав и правилник, които 
определят целите и задачите на организацията. По това време, членуващите 
в него зъботехници са майстори и са членове на Търговско индустриалната 
камара. Приетият устав и правилник са одобрени на 7 септември 1910 г. с 
№ 2717 от Софийската търговска индустриална камара, като по нейно искане 
са прегледани и одобрени от Върховния медицински съвет на Царство Бъл-
гария. В устава се описват целта на сдружението, органите на управление, 



  1515 лаборатория2020, брой 1(21)

ИСТОРИЯ

правата и задълженията на всички членове.
Всички зъботехници (господари или такива, 

които работят при зъболекари) са длъжни да чле-
нуват в съюза и да заплащат членски внос. Сдруже-
нието има знаме и печат, с който се подпечатват 
всички входящи и изходящи книжа и документи. За 
патронен празник е определена датата 6 декем-
ври - Св. Николай.

Целта на сдружението е: да се грижи за морал-
ното и професионално образование на работни-
ците, помощниците и членовете чрез организи-
ране на съответни курсове, читалища, сказки и 
пр.; да се грижи за намирането на работа на ра-
ботниците; да повдига и подобрява в техническо 
отношение зъботехническото изкуство.

Органите на управление са Общо събрание и 
Настоятелство, като членовете му не получават 
пари и имат почетна длъжност, която заемат за 
2 години. Отговарят солидарно с имуществото 
си за всички загуби, които биха причинили чрез 
незаконните си и недобросъвестни действия. 
Сдружението има касиер и деловодител. Първият 
води всички счетоводни и парични книжа, докато 
деловодителят води Справочна книга. В нея се 
вписват господарите, които търсят работници 
и последните, които търсят работа. При промяна 
на работното място се подава писмена инфор-
мация в съюза до 7 дни от настъпилите промени.

Основават се взаимоспомагателни каси за 
подпомагане на членовете и техните семейства 
в случай на болест, смърт или друго нещастно 
събитие.

В устава се регламентират задълженията и 
на Контролната комисия, която прави ревизия на 
средствата, управлението на имотите и фондо-
вете.

В правилника на сдружението, поместен след 
устава и приет въз основа на него, и Закона за 
организиране и подпомагане на занаята, пише: „... 
има за цел да урегулира съотношенията на члено-
вете и да обозначи техните права и задължения“.

Обръща се специално внимание на: чистотата 
и подредбата на лабораторията, моралните вза-
имоотношения на зъботехника с лицата, с които 
работи (зъболекари, клиенти, зъботехници и по-

мощници).
„Зъботехникът няма право да пломбира зъби 

и да работи в заразена уста.” Интересен факт е, 
че задълженията на зъботехника не се свеждат 
само до изработване на зъбопротезни конструк-
ции, но той има право да „взема мярка от устата 
на пациента” и да поставя изработените от него 
конструкции в устата на пациента. Изрично е на-
писано, че може да го направи само когато пациен-
тът е прегледан от зъболекар и болните зъби са 
пломбирани, нещо, което сега е забранено.

Първите хора, избрани от колегите си и участ-
вали в управлението на съсловната организация, 
са: председател: Иер. Иван Иеремиев, подпредсе-
дател: А. Митев, деловодител: Мар. Добрев, ка-
сиер: Байдев; Контролна комисия: Е. Хофман, С. М. 
Ш. Турк, В. Д. Луков. Имената им са изписани и под 
двата документа.2,56

В годините след Първата световна война Зъ-
болекарският съюз прави редица предложения за 
регламентиране на зъболечението в страната. 
Правят се опити да се определи статутът на зъ-
ботехниците – да бъдат включени в категория та 
на санитарните работници, но тези усилия оста-
ват без резултат.3,34

Във в. „Занаятчийска дума”, бр. 25 от 1935 г. със 
заглавие “Тържественото отпразнуване на юби-
лея и освещаване знамето на зъботехническото 
сдружение в София” е публикуван подробен мате-
риал от събитието, състояло се на 1 юни 1935 г.
в катедралната църква “Св. Неделя” в София. 
Кръстник на знамето е Негово Царско Височе-
ство княз Кирил, който изпраща като свой пред-
ставител адютанта си подполковник Минчев. 
Приемник при освещаването е директорът на Ми-
нистерството на търговията проф. д-р Бобчев. 
Божествената служба е отслужена от Негово Ви-
соко преосвещенство митрополит Стефан. След 
освещаването на знамето владиката го предава 
на председателя на сдружението с думите: “Нека 
това знаме служи като емблема на единение и се 
предава от поколение на поколение за преуспяване 
на културата в милата ни Родина”. Приемайки зна-
мето и предавайки го на председателя на сдру-
жението г-н Минков, д-р Бобчев казва: “Нека около 
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новоосветеното знаме се обединят за творческа 
работа членовете на вашето сдружение и нека 
това бъде символ на единство, труд и постоян-
ство”.3-5,8

След 9.09.1944 г. зъботехниците се обединя-
ват в кооперации и дружества. През 1947 г. съ-
словието губи своята идентичност. Последният 
председател на сдружението е г-н Крайселски. По-
степенно съсловните организации на хората, ра-
ботещи в здравеопазването се сливат в един общ 
профсъюз, този на здравните работници, който за 
кратко бива обединен с хигиенните работници, но 
впоследствие това е отчетено като грешка.3,7,24

В средата на XX век се създават първите дър-
жавни лаборатории, които впоследствие стават 
част от Стоматологичните поликлиники. По-го-
лямата част от зъботехниците работят в тях, 
но все още има и такива, които са частно-прак-
тикуващи.3 След пълната отмяна на частната 
практика на зъболекарите в България, през 1974 г. 
(съгласно Закон за народното здраве, обн. ДВ, бр. 
88 от 6 ноември 1973 г., влязъл в сила от 01.01.1974 
г.) се отменя и тази за зъботехниците.12,22

В периода 1962–1989 г. ролята на профсъюзите 
почти напълно се обезличава. Те все повече се пре-
връщат в мълчалив сателит и изпълнител на во-
лята на партията.66

След рухването на Берлинската стена (ноем-
ври 1989 г.) настъпва ентусиазъм за големи по-
литически промени, които засягат не само соци-
ално-политическото устройство на държавата, 
но и професионалните съсловия в здравеопазва-
нето, които решават да възродят своите про-
фесионални организации, вярвайки, че така по-до-
бре ще защитават интересите на съсловието. 
Назрява нуждата от промени в организацията на 
денталната помощ и пряко свързаната с нея зъбо-
техническа практика. 

В контекста на тези промени на 24.02.1990 г. 
в кино Освобождение (бивше) в гр. София, в при-
съствието на 242 делегати от цялата страна, 
се провежда учредително събрание на което се 
взема решение за създаване на СЗБ, който е реги-
стриран няколко месеца по-късно на 2.10.1990 г. в 
СГС, като Сдружение с нестопанска цел, по закона 

за лицата и семейството.4,5,24,25,51

Ако съдим по устава, че един делегат предста-
влява 10 членове, можем да предположим, че броя 
на зъботехниците работещи в лаборатории по 
това време е около 2420.

В Устава на организацията в Общи положения 
чл. 1 е записано: „Съюзът на зъботехниците в 
България е доброволна, професионално-творческа 
организация на равноправни зъботехници, които 
осъществяват своята дейност в съответствие 
с Конституцията и законите на Република Бъл-
гария, в сътрудничество с държавните органи и 
обществените организации“. Тук както и в първия 
устав приет в 1910 г. са залегнали много сходни 
и почти едни и същи цели. Определени са ръко-
водните органи Общо събрание (ОС), Управителен 
съвет (УС) и Контролен съвет (КС). Върховен ор-
ган е Общо делегатско събрание/конгрес-конфе-
ренция. То се състои от делегати от различните 
регионални колегии по 1 на 10 членове на съюза. 
Неговите правомощия се състоят: в избор на УС 
и КС, одобряване на програмата за дейността на 
съюза, приемане отчетите на УС и КС, както и 
промени в техния състав. По места членовете на 
СЗБ се сдружават в регионални организации с не 
по-малко от 5-ма члена. За председател е избран 
Вл. Кехайов, а за подпредседател Христо Крайсел-
ски. Първият адрес на СЗБ е ул. „Г. Софийски“ 1.24,57

Диана Мавродиева е съхранила списък на голяма 
част от членовете на Националния координацио-
нен съвет и Контролно-ревизионната комисия, из-
брани след учредяването на СЗБ. В списъка на НКС 
фигурират имена на колеги от цялата страна.25,53

Новоучредената съсловна организация има 
добри работни контакти със ССБ (преименуван 
по-късно в БЗС) и Министерството на здравео-
пазването. Свидетелство за това е заповедта 
на Министъра на здравеопазването от 4.12.1991г. 
за сформиране на работна група със задача: изра-
ботване на проект за финансиране на стомато-
логичната помощ на база остойностени стома-
тологични и зъботехнически дейности. На шест 
машинописни страници, комисията докладва за 
свършената работа и обръща внимание на някои 
наболели въпроси при стоматологичната помощ 
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в България, на правата на гражданите по Консти-
туция като същевременно предлага и решения на 
проблемите. Разработена е методика за опреде-
ляне на финансовите разходи на стоматологич-
ната и зъботехническата дейности. Методиката 
включва: Общи положения  - определя принципите, 
методите и алгоритмите за определяне на раз-
ходите; Разчетна технология - за основа се при-
емат стойности на разходите към момента, 
коригирани с проекта за бюджета на МЗ 1992 г., 
като е разделена на А. стоматологична дейност 
и Б. зъботехническа дейност. В приложенията, на 
база на много изчисления, са образувани цените, 
които следва да се заплащат за стоматологична 
помощ и зъботехнически дейности. В документа 
намираме и броя зъботехнически длъжности 2605 
в системата на МЗ, към този момент.10,18

Настъпват промени, които дават възможност 
за частна практика в много сектори на икономи-
ката. Започва да се развива частната инициа-
тива и в денталния сектор. Зъботехническата 
професия не прави изключение. През този период 
държавните зъботехнически лаборатории се от-
делят от Районните стоматологични поликлиники 
като самостоятелно звено и са пререгистрирани 
като общински (ОЗЛ).25

С Постановление №35 на Министерския съвет 
в Раздел I, Общи положения, Чл. 1. (1) се определят 
условията, редът и формите на организация на 
колективната и личната трудова дейност за про-
изводство на стоки и извършване на услуги. С него 
се дава възможност на самоуправляващите се со-
циалистически организации да разширят стопан-
ската си дейност. Дава се възможност за частна 
инициатива в много видове дейности, в частност 
и на зъботехническата професия.37

Колеги започват да работят допълнително 
като частно практикуващи, след работно време 
по 2 до 4 часа на ден, на работното си място. 
Материалите се изписват по опис на изработе-
ните зъбопротезни конструкции и се заплащат 
в касата на лабораторията. Работещите запла-
щат наем на лабораторията, защото използват 
базата и машинния парк.25

В Наредба №5 от 22.04.1991 г. издадена от ми-

нистъра на здравеопазването се описват услови-
ята и редът за упражняване на частна медицинска 
практика.30

В хода на реформите, през последните няколко 
десетилетия, собствеността върху здравните 
заведения и предоставянето на здравни грижи 
преминава през редица етапи: от 100% държавна 
собственост, през смесена (публично-държавна, 
публично-частна) до почти сто процента частна 
собственост. Променя се социо-професионалният 
статус на практикуващите здравни специали-
сти61,62, в това число и на зъботехниците. Една 
част от тях променят своя статус от нает слу-
жител в частно практикуващ. 

За да отговори на промените в сектора, СЗБ 
издава Указание за даване на становище от Съ-
юза за упражняване на частна практика на зъбо-
техниците в страната. Датата под документа 
е 25.08.1991 г., а подписите са на Христо Крайсел-
ски-съпредседател на СЗБ и Т. Манчев-секретар на 
СЗБ. В първата извадка фигурират 156 зъботех-
ници, на които е разрешено да упражняват частна 
практика от 10.10.1991 г.25,51

Започналото раздържавяване на много пред-
приятия и отрасли в цялата страна дава тласък 
на частната инициатива. Заедно с общинските 
започват да се появяват и частни зъботехниче-
ски лаборатории, които се увеличават във вре-
мето.

В уведомително писмо на Националния коорди-
национен съвет (НКС) на СЗБ е записано, че на 
редовно заседание на 23.10.1992 г. след анализ на 
инфлационния индекс в страната е взето решение 
от 1.11.1992 г. зъботехниците на свободна прак-
тика да изчисляват цените на зъботехнически 
дейности с индекс 0.09. Писмото е подписано от 
председателя на НКС В. Кехайов.55

На втората национална конференция, прове-
дена на 4-5.06.1992 г. в гр. Пловдив, присъстват 291 
делегати от 66 зъботехнически лаборатории в 
страната. Настъпват промени в ръководството, 
устройството и устава на СЗБ. Устройството 
на СЗБ включва върховен орган - Общо делегат-
ско събрание, Национален координационен съвет 
и Контролен съвет. Съюзът се представлява от 
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президента Христо Крайселски и четирима ви-
цепрезиденти: Иван Бурджев, Владимир Кехайов, 
Диана Мавродиева и Светла Докова. Свидетел-
ство за това е протоколът от Нац. конференция 
и подаденото заявление до председателя на СГС 
- Фирмено отделение за промяна в регистъра.19,40

Съюзът иска да участва в приема на студенти 
по специалността и по този повод Мавродиева 
си спомня, че на 20.08.1992 г. е подадено искане 
до доц. Василев, министър на здравеопазването, 
в състава на изпитните комисии при провеждане 
на кандидат-студентски изпити за специалност 
„Зъботехник“ да вземат участие експерти-специ-
алисти от СЗБ, на разменни начала. Със заповед 
№ РД-15-855 от 25.081992 г. на МЗ са определени 
следните лица: Диана Мавродиева и Кирил Гузгунов 
за ПМИ-София, Иван Бурджев и Диана Белчева за 
ПМИ-Пловдив, Владимир Кехайов и Христо Крайсел-
ски за ПМИ-Варна.25

На извънредната Национална конференция на 
2.07.1993 г. присъстват 169 делегати от 30 града 
в страната. Без протокол са пристигнали 6 де-
легати. Изменението в устава касае въпроса за 
членския внос, защото в организацията има дър-
жавно и частно практикуващи зъботехници. В Ус-
тава в чл. XV, ал. 5 е записано, че „УС утвърждава и 
изменя членския внос“, което е в противоречие с 
чл. XXIII, където е записано, че „членският внос е 1% 
от щатната заплата“. Частно практикуващите 
не получават щатна заплата. След гласуване се 
приема, че членският внос ще се определя от УС и 
в регионалните каси ще остават 30%, а не както 
досега 20% от събраната сума.

Променена е и структурата на СЗБ, която 
включва: президент, трима вицепрезиденти, Уп-
равителен съвет, състоящ се от представители 
на административните области в България и 
Контролен съвет, който ще бъде избиран от Об-
щото делегатско събрание. С тайно гласуване и 
най-много гласове (53) е избран нов президент - 
Иван Малеев. За вицепрезиденти са избрани: Иван 
Бурджев (87 гласа), Красимир Гинчев (64 гласа) и 
Христо Крайселски (54 гласа). За членове на Кон-
тролния съвет са избрани Димитър Малинов (67 
гласа), Димитър Цветков (59 гласа), Никола Ар-

шинков (50 гласа), Георги Радулов (50 гласа) и Емил 
Каменов (44 гласа). Предстои избор на членове на 
УС на областните събрания, в които трябва да 
участват представители на всички лаборатории 
от съответната област.44

В резултат на променената социална дейст-
вителност в системата на здравеопазването се 
въвеждат нови принципи и концепции на финанси-
ране, производство и предоставяне на медицин-
ски и дентални грижи за населението.61,62

На Третата национална извънредна конферен-
ция на СЗБ проведена на 25-26.03.1993 г. в гр. Варна 
присъстват 185 делегати при квота 1:10, което 
предполага около 1850 правоспособни и работещи 
зъботехници. На конференцията присъстват и 
много гости, представители на фирми за консу-
мативи, материали и оборудване. 

Обсъдена е, и е приета оставката на Христо 
Крайселски от поста вицепрезидент. По точка 
„Утвърждаване задачите на СЗБ, като участник 
в Централния съвет на полувисшите медицински 
кадри (ЦСПМК) към МЗ“ докладва Вл. Кехайов. Той 
представя съвета като експертен орган на ми-
нистъра на здравеопазването, който се занимава 
с проблемите на додипломното и следдипломното 
усъвършенстване на полувисшите медицински 
специалисти, тяхното професионално атести-
ране и правоспособност. Правилникът е одобрен 
от министъра и подписан от председатели на 
шест ПСО. За съжаление в протокола не се споме-
нават кои са те.

Подготвя се първият конгрес на зъботехни-
ците, насрочен за октомври 1993 г. Обсъждат се 
темите за доклади, което свидетелства за една 
от функциите на съюза - да повишава квалифика-
цията на своите членове. 

Отново се обсъждат промени в Устава на орга-
низацията и е взето решение до провеждането на 
Първия конгрес, СЗБ да се представлява от двама 
съпредседатели - Иван Бурджев и Вл. Кехайов. Де-
легатите гласуват и приемат декларация до МЗ, 
в която изразяват мнение за правителствената 
програма за продължаване на реформата в здра-
веопазването.45

Либерализацията на законодателството поз-
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волява практически неограничена стопанска ини-
циатива. Зъботехниците могат да се впишат в 
новата икономическа среда, като частно-прак-
тикуващи и да регистрират собствени фирми 
като ЕТ. С въвеждане на пазарните механизми, 
практикуващите се изправят пред нови и много 
съществени за тях предизвикателства: конкурен-
ция, свободен избор, пазарно ценообразуване. Те 
наистина са притеснени, защото не знаят как да 
се справят. За тях това е нова роля и на третата 
Национална извънредна конференция на съюза е по-
ставен въпросът за изработване на централен 
ценоразпис за вложен зъботехнически труд при 
коефициент „1“. При промяна на индекса ценораз-
писите трябва да се актуализират и да се изпра-
тят по региони. Това предложение е отхвърлено 
от делегатите.

Интересен факт е, че се обсъжда въпросът 
как да бъдат обхванати частно-практикува-
щите и тези, които не са членове на СЗБ. Диана 
Мавродие ва предлага пакет от документи (не са 
описани), които да се изпратят на всички регио-
нални координационни съвети.45

На 02.07.1993 г. в зала 2 на НДК се провежда 
III Национална конференция на СЗБ. Присъстват 
169 делегати от 30 града от страната. Отново 
уставът е променен и допълнен. Промяната за-
сяга органите на управление. До промяната, УС се 
състои от президент, 4-ма вицепрезиденти и 29 
представители на бившите окръзи в страната. 
След тази НК, УС включва президент, 3-ма вице-
президенти и 9 областни представители. Иван 
Малеев, директор на зъб. лаборатория в 20-та 
поликлиника в София, е новоизбраният президент 
на СЗБ. Същият предоставя помещение за офис 
на СЗБ, без наем. За вицепрезиденти са избрани 
Иван Бурджев, Красимир Гинчев и Христо Крайсел-
ски. Делегатите се обединяват около идеята да 
се провеждат регулярни национални конференции 
през всяка последна събота на месец май.54 

ОЗЛ в градовете имат еднакви проблеми, свър-
зани със слабо или почти никакво финансиране от 
общините. Вицепрезидентът Крайселски обикаля 
градовете и се опитва да помогне, като разго-
варя с представители на ОбНС. Проблеми има в 

Добрич, Пазарджик, Разград и др. градове. Съюзът 
се старае да помага на хората по места, за да 
продължи съществуването на ОЗЛ и да няма съ-
кратени и безработни.25

В изпълнение на взетото решение, за провеж-
дането на НК, на 28.05.1994 г. в София се провежда 
IV НК на СЗБ. Сред гостите са: Роза Николова-пре-
подавател по зъботехника от София, Угринов, доц. 
Георги Якимов - директор на ПМИ-Варна, д-р Кос-
тов, д-р Илко Семерджиев - БЛС и Димитър Кума-
нов - член на НС от СДС. Следват приветствия от 
някой от гостите. Обявени са фирмите-спонсори: 
Дентаком, Гепар и Дентатехника. В протокола не 
са описани присъстващите делегати, но е запи-
сано, че според отчетния доклад на президента 
членовете на съюза са 1800. Разискват се пробле-
мите на ОЗЛ и как да се урегулират отношенията 
им с Общините относно финансирането на дей-
ността им, като едно от предложенията е общи-
ните да дават пари на стоматологичните полик-
линики, които да се разплащат с ОЗЛ. Разискват 
се и проблемите на частно-практикуващите.47

В отчетния доклад, приложен към матери-
алите от IV НК на СЗБ намираме информация, че на 
проведена среща на директорите и завеждащите 
зъботехнически лаборатории на 14.07.1994 г., 
Христо Крайселски информира ръководителите за 
нови стойности на зъбните протези, определени 
със Заповед №РД 09-301 издадена от министър 
Т. Гугалов, на основание чл. 1, т. 3 от Правилника 
за приложение на Закона за здравето и в изпълне-
ние на Решение №24 на колегиума на МЗ от 05.07.
1994 г., в които са калкулирани вече и цените на 
всички консумативи и материали, вложени в край-
ния продукт.27

Отново в отчетния доклад на президента на 
СЗБ (Ив. Малеев) намираме информация за прове-
дената на 7.02.1995 г. среща с министър Мими Ви-
ткова и членове на УС на СЗБ, и директори на зъб. 
лаборатории. Поставени са следните въпроси: 
правото за упражняване на частна практика в 
ОЗЛ; въвеждане на минимален трудов стаж за 
разкриване на частна лаборатория; категорично 
въвеждане на изискването - право за разкриване 
на частни зъб. лаборатории да имат само пра-
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воспособни зъботехници. Поставен е въпросът 
за регламентиране правото на частните зъботе-
хнически лаборатории за закупуване, обработка и 
продажба на зъбопротезни конструкции от злато 
и златни сплави, като искането е да бъдат нама-
лени митата и да отпадне ДДС върху стоките за 
стоматологични и зъботехнически цели.27 

Ръководителите на зъботехническите лабо -
ратории решават да се сдружат и така на 
24.02.1995 г. се появява Асоциация на директорите 
на зъботехническите лаборатории. За председа-
тел е избран Веселин Кунчев - дългогодишен завеж-
дащ на зъб. лаборатория във Варна.47

СЗБ започва издаването на списание „Зъботех-
ника“ с издател Йордан Георгиев. Издателят от-
чита като проблем липсата на наша, българска 
тематика. Доказателство за това са първите 
два броя, в които има препечатки от водещи спе-
циалисти в Европа. За да бъде то медия, която 
обслужва гилдията, нещата трябва да са свързани 
с проблемите на гилдията и нейните членове да 
публикуват в списанието.47

На основание чл. 15, ал. 3 от Устава на СЗБ 
на 25 и 26.05.1995 г. в зала 8 на НДК се провежда 
V Юбилейна национална конференция на СЗБ. В ар-
хива на съюза има запазен много подробен прото-
кол от 30 машинописни страници. На форума са 
представени протоколи от 31 града на страната, 
като са избрани 139 делегати, а като присъст-
ващи са регистрирани 142. Акредитирани са 7 
гости и 6 журналисти. Гости на форума са: Анто-
нина Конова -завеждащ отдел „Стоматология“ в 
МЗ, Илко Семерджиев - зам. председател на БЛС, 
Димитър Куманов - бивш депутат от 36-тото На-
родно събрание, Христо Христов - началник Главно 
управление в МЗ, Димитър Делчев от Хасково и 
Георги Петков от Ловеч. Във фоайето има голямо 
изложение, като фирмите участнички са над 15. 

Проблемите, които има амбицията да раз-
реши тази конференция са проблеми и на минис-
терството, а именно стоматологичното и зъ-
ботехническото обслужване на гражданите. На 
конференцията Мавродиева изнася данни, че във 
Варна, по една или друга причина, от 210 практи-
куващи зъботехници, в СЗБ членуват 96. Остана-

лата, по-голяма част не членуват.25 Проблемът е 
нежеланието на голяма част от частно практи-
куващите, практикуващите в ОЗЛ и практикува-
щите във ведомствени лаборатории да членуват 
в СЗБ. Друг проблем споделен от Мавродиева, са 
недостатъците в разходните норми на матери-
алите, които се използват при изработването на 
зъбопротезни конструкции, шини и ортодонтски 
апарати.48

В съюза много пъти се обсъжда въпросът кой 
може и има право да разкрие частна зъботехни-
ческа лаборатория. По темата се изказват Ми-
тко Шивачев, Иван Бурджев и Владимир Кехайов. 
Позовавайки се на практиката в Германия, те се 
обединяват около идеята, че трябва да има изис-
куем стаж за желаещите да работят в собствена 
зъботехническа лаборатория и това тяхно ста-
новище намира приложение в разработения през 
2009 г. Медико-технически стандарт.38,48 Според 
Шивачев, новозавършилите могат да открият ла-
боратория, но е добре да назначат в нея по-опитен 
колега. Също така Шивачев изтъква несъгласие 
със задължителното членство в организацията. 
Друг разискван проблем е този за статута на зъ-
ботехническите лаборатории в страната. През 
отчетния период има зъботехнически лаборато-
рии с различен статут - държавни под контрола 
на стоматологичните поликлиники и главен лекар, 
частни и общински зъботехнически лаборатории, 
в които е разрешена частната практика.48

Поради различните проблеми, които се появя-
ват между общинските ОЗЛ и частните ЕТ се 
обособяват два Съюза - Съюз на практикуващите 
в общински и ведомствени зъботехнически лабо-
ратории и Национална организация на частните 
зъботехници-собственици, регистрирани като ЕТ. 
В архива на СЗБ, намираме точна дата за това съ-
битие - 17.05.1997 г. с председател Светлан Велев. 
Първите членове са двадесет и няколко човека, 
работещи в 8 лаборатории в гр. София. 

Няколко години по-късно през 1999 г. започва 
масова пререгистрация на зъботехническите ла-
боратории от ЕТ в СМТЛ. Това е обусловено от 
приетия Закон за лечебните заведения. В ЗЛЗ, чл. 2 
(1) Лечебни заведения по смисъла на този закон са 
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организационно обособени структури на функци-
онален принцип, в които лекари или лекари по ден-
тална медицина самостоятелно или с помощта 
на други медицински и немедицински специалисти 
осъществяват всички или някои от следните дей-
ности. В гл. 2, чл. 8 се създават СМТЛ, които са със 
статут на лечебни заведения за извънболнична 
помощ.14 

В Закона за здравето, глава III, СМТЛ е опи-
сана като лечебно заведение, в което специали-
сти със съответното образование извършват 
предписани от лекар, съответно стоматолог, 
специфични технически дейности и произвеждат 
специализирани медицински и помощни средства. 
Управлява се от лекар, съответно стоматолог 
или специалист по профила на лабораторията.15

Зъботехническите практики получават свое 
ново юридическо и икономическо определение. 
Дейността по специалност “зъботехника” се осъ-
ществява в Самостоятелни медико-технически 
лаборатории (СМТЛ). Обемът на извършваната 
дейност се определя от: общопрофилния или 
тясно профилирания характер на СМТЛ по зъбо-
техника; броя и компетентността на зъботех-
ниците, работещи в тези лаборатории; възмож-
ностите на СМТЛ по зъботехника за консултации 
и изпълнения на асортименти от зъбопротезни 
конструкции; оборудването и инструментари-
ума на технологичните звена; възможностите за 
формиране на смесени екипи (с други СМТЛ) по 
изпълнение на по-сложни зъбопротезни конструк-
ции; възможности те за обучение на студенти и 
специализанти.31

Регистрацията на заведенията за извънбол-
нична помощ, каквито са СМТЛ, се извършва в съ-
ответния РЦЗ, на чиято територия се намират, 
въз основа на заявление, към което се прилагат 10 
вида документи. Поради пропуски в законодател-
ството зъботехници, които не са членове на СЗБ, 
не представят това становище от съсловната 
организация и не се регистрират в РЗИ.3,14

Друг важен проблем за организацията са неле-
галните зъботехнически лаборатории. Според Ди-
митър Малинов, в София нелегалните зъботехни-
чески лаборатории са около 300, а регистрираните 

едва 63. Проблемът според него е в изискването 
за 5000 лв. депозит, за да се пререгистрират ла-
бораториите по търговския закон. Поради липса 
на толкова пари повечето зъботехници нямат ре-
гистрация като търговци и работят нелегално по 
гаражи и мазета. Зъботехниците недоволстват и 
срещу това, че не могат да си направят съсловна 
организация, която да защитава правата им. По-
добна организация би контролирала и цените на 
зъботехническите услуги.20

В РЦЗ се води регистър на лечебните заведе-
ния, но не и на броя работни места.3,14 Професи-
оналната група на зъботехниците от обект на 
управление от страна на държавата, се ситуира 
в самоуправляващ се субект, който има нужда от 
закон за съсловна организация. От създаването на 
професията до променената социално-икономиче-
ска среда и новите възможности за реализация на 
професионалната дейност винаги е имало високи 
изисквания към зъботехниците и към техните 
практики, като структури участващи в екипа по 
възстановяване дефектите на зъбните корони, 
зъбните редици и лечението на зъбно-челюст-
ните деформации. 

В своите устави, приети в годините и про-
вежданите ежегодни национални конференции, 
СЗБ осъзнава важността на предоставяните 
здравни грижи от членовете на съсловието и ви-
наги е отделяла внимание, за професионалната 
им квалификация и развитие, но може би недоста-
тъчно.39-48,56-58

Познавайки зъботехническата практика от 
1983 г. и като бивш член на Съюза на държавно 
практикуващите зъботехници, и настоящ член на 
БАЗ си позволявам да отправя критика към съслов-
ната организация и дейността є в тази насока.

До момента професионалното развитие 
на по-голяма част от зъботехниците става за 
собствена сметка, след посетени краткосрочни 
курсове, организирани от фирми, предлагащи 
материали и оборудване. Според архива на СЗБ, 
веднъж годишно  се организира Национална кон-
ференция, като се канят фирми, предлагащи 
нови продукти на пазара и демонстратори за 
провеждане на кратки демонстрации и курсове. 
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От 2003 г. Националните конференции на СЗБ се 
провеждат в хотел „Котва“ на КК „Слънчев бряг“.39-48 

Зъботехниците са забравени и от законода-
теля. В наредби №34, №1 за следдипломно обу-
чение няма предвидено такова за зъботехници. 
Предлагат се курсове за следдипломно обучение, 
които не са свързани с професионалното разви-
тие.32,33 Зъботехниците са интересно съсловие. 
Те си приличат с хората на изкуството. Обичат 
професията си и желаят да се развиват профе-
сионално. 

След изменения в законодателството се на-
лага пререгистрация на СЗБ и той е регистри-
ран по чл. 45 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел като “Сдружение за осъществя-
ване на общественополезна дейност” и е вписан в 
Министерството на правосъдието в Централния 
регистър за юридически лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност 
под №20030829024. Съюзът има свое печатно из-
дание –вестник „Зъботехника”. Решението за из-
даването му е взето на 12.03.2008 г. в гр. София на 
извънредно заседание на основание чл. 3, ал. 2 от 
Правилника за работа на ЦУС на СЗБ. Редакцион-
ният съвет работи на обществени начала. Вест-
никът се издава 4 пъти в годината + 2 извънредни 
броя, които се раздават по време на изложенията 
„Булмедика-Булдентал” и „Медикус Денто Галения”. 
Месечният тираж е 1000 бр. По решение на Цен-
тралния управителен съвет на СЗБ от 2010 г.
вестник „ЗЪБОТЕХНИКА” се издава от фирма Ин-
фодент и има нов редакционен екип. Той е един-
ственото издание в България, изцяло насочено към 
зъботехническата професия. Излиза 6 пъти в го-
дината със статии с лабораторни техники, жур-
налистически материали, законови разпоредби и 
други. Статиите са актуални и представят нови 
техники на работа, които оптимизират ежеднев-
ната практика. През 2010 г. фирма Инфодент раз-
пространява вестника безплатно до всички зъбо-
технически лаборатории в страната, по случай 
100-годишнината на организацията и 20-години от 
възстановяването є.3,68

Въпреки желанието и стремежа на зъботех-
ниците за легитимна организация, приета със за-

кон и имаща законови права да води регистър, да 
представлява, отстоява и защитава интересите 
на съсловието, това не се случва в годините 1990-
2018 г. 

В последните няколко години членовете на 
съюза намаляват. Като член на съсловието от 
1983 г. въпросите свързани със съсловната орга-
низация на зъботехниците винаги са представля-
вали интерес за мен. Това ме накара през 2011 г. 
в анкетното проучване по повод дисертационния 
ми труд да включа в една от анкетните карти 
следния въпрос: „Одобрявате ли промяна в ста-
тута на съсловната организация и членството в 
нея да стане задължително“. При обработката на 
данните с изненада установих, че малко повече от 
1/3 подкрепят промените (37,70%), почти същата 
по големина е групата на тези, които не желаят 
промени (30,20%) и 32,10% не могат да преценят.4

През 2013 г. проведох проучване, което имаше 
за цел да изследва нагласите на завършилите обу-
чение по специалността в гр. Варна. То се реали-
зира в два етапа: 
- Първи етап - в края на 2011 г. проучихме мнение-

то на 165 респонденти, като те са част от 
извадката по повод дисертационния труд.

- Втори етап - ноември 2013 до януари 2014 (вкл.) 
проучихме мнението на 90 респонденти.
Тези които подкрепят промените са малко по-

вече от 1/3 (35,70%). Не подкрепящите промените 
33,70%, а липса на мнение по въпроса заявяват 
30,60%, като тази група се оформя от лица, които 
не работят като зъботехници или не практику-
ват в България.3 Резултатите показват малки раз-
лики в сравнение с първото проучване. Намаляват 
тези, които подкрепят промените и се увелича-
ват колегите, които не желаят промени и не виж-
дат смисъл от съсловната организация, такава 
каквато е в този период. Отбелязваме намаля-
ване на лицата, които нямат мнение по въпроса.3

Според нас липсата на единна позиция сред зъ-
ботехниците през периода 2011-2014 г. се дължи 
на слабата информираност на младите колеги за 
Съюза на зъботехниците, недостатъчната дей-
ност на Съюза по региони, липсата на регионални 
структури в някои населени места, неприема-
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нето на Съсловната организация като фактор, 
определящ практикуването на професията, и не 
на последно място липса на закон за съсловната 
организация на зъботехниците.3,4

Организацията става все по непопулярна, на-
маляват нейните членове, защото след 2009 г. се 
превръща в организация само на управителите на 
частните зъботехнически лаборатории и това 
задълбочава кризата. 

УС на СЗБ насочва действията си към иниции-
ране на промяна и създаване на съсловна организа-
ция, регулирана със закон. Свидетелство за това 
е писмото от д-р Минчо Вичев, замeстник минис-
тър на МЗ, до Иван Беров, президент на СЗБ от 
дата  4.12.2012 г. Вносител на писмото от името 
на СЗБ е Даниела Дариткова – председател на 
Комисията по здравеопазване в Народното съ-
брание. В писмото четем: „В министерството на 
здравеопазването неколкократно са постъпвали 
предложения от Вас за създаване на съсловна ор-
ганизация на зъботехниците в страната, както и 
предложение Министерството на здравеопазва-
нето да изготви и внесе в Министерския съвет 
законопроект за съсловната организация“. В друг 
абзац по-надолу четем: „Министерството на здра-
веопазването анализира нормативната уредба и 
фактическото положение, в резултат на което 
очерта и обсъди две възможности за реализиране 
на вашето предложение. Двете възможности са 
зъботехниците да бъдат асоциирани към съслов-
ната организация на лекарите по дентална меди-
цина - БЗС, или да бъдат включени в групата на 
асоциираните медицински специалисти в ЗСОМ-
СААМС и всички произтичащи от това права и 
задължения. … В същото време обаче, специал-
ността „Зъботехник“ е от професионално направ-
ление „Здравни грижи“ … и това поставя зъботех-
ниците по-близо до асоциираните медицински 
специалисти. Предвид изложеното до момента 
министерството намира за по-удачен втория оч-
ертан възможен вариант“.35 От писмото е видно, 
че многократните опити на ръководството на 
СЗБ не дават очаквания резултат.

За регулираните професии в ЕС се прилага 
Директива 2005/36/EC, освен ако не е посочено 

друго. Общият списък на регулираните професии 
упоменати в Директива 2005/36/EC е наличен в 
базата данни за регулираните професии.63

На територията на ЕС няма единна позиция, 
членството в професионалните организации е или 
задължително или доброволно.22,23

Във всички държави членки на ЕС регулираните 
професии са самостоятелни организации, със 
собствени структури. Всяка регулирана професия 
следва да се представлява от съсловна организа-
ция. В списъка на регулираните професии са вклю-
чени и зъботехниците.26,63

Професията „ЗЪБОТЕХНИК” както всички ос-
танали регулирани професии в ЕС се регулира от 
Директива 2006/123/ЕС относно услугите и Ди-
ректива 2005/36/ЕС относно професионалните 
квалификации. Всяка една от страните членки на 
ЕС е задължена да унифицира и да уреди законово 
въпроса за регулираните професии в здравеопаз-
ването.

НАПРИМЕР:
 - Малта - всички регулирани професии (18 на брой) 
са уредени в Закона за здравеопазването. Всички 
подлежат на регистрация в Съвета за подпома-
гащи медицината професии (CPCM). Всяка една 
от тях е независима, със собствена структура.
- Румъния – зъботехниците имат собствен закон.
- Великобритания – съгласно Директива 2005/36/
EC зъботехниците са регулирани в Закона за сто-
матологията (Dentist Act 1984) Те са независими, 
със собствена структура.
- Италия и Германия – зъботехниците се регис-
трират в Камарата на занаятчиите, но като 
регулирана професия подлежат на регистрация 
съгласно Закона за здравеопазването. Те са неза-
висими организации със собствена структура.
- Южна Африка (която не е член на ЕС) има собст-
вен Закон за зъботехниката от 1979 г. (Act No:19 
of 1979).

Като обобщим горепосоченото всяка една дър-
жава, членка на ЕС, се съобразява с Европейското 
законодателство и адаптира регулираните профе-
сии към местното законодателство. Независимо 
дали те ще бъдат регистрирани към Камарата 
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на занаятчиите или ще бъдат записани в Закона 
за здравеопазване на съответната държава – то 
те се регулират от Закона за здравеопазването. 

Мотивацията за Самостоятелни съсловни ор-
ганизация е продиктувана от факта, че досегаш-
ният модел на обединение на различни професии 
в сферата на здравеопазването не дава необхо-
димите резултати за повишаване на професио-
налната квалификация. Създаването на тези са-
мостоятелни организации ще внесе по-голяма 
стабилност в съответните обществени отно-
шения, свързани с упражняване на редица професии 
в направлението „Здравни грижи” и ще подпомогне 
въвеждането на правилно функциониращ модел.36

На 23.06.2016 г. от 11.00 ч. в НС се провежда сре-
щата с д-р Дариткова. Основният въпрос, който 
се обсъжда е Законопроект за съсловните ни орга-
низации. Тя коментира писмото на МЗ като отказ 
за отделни съсловни организации.

Участниците в срещата репликират, че вари-
ант за обща съсловна организация е неприемлив и 
я питат дали тя, лично възприема философията на 
промяната, за която се пледира, а именно:
- Отделни УС и органи на управление.
- Представителност на всяка професия поот-

делно - такава, каквато имат всички регули-
рани професии със съсловните си организации.

- Регистри - отделни за всяка професия, след-
дипломни обучения, които да се организират 
от съответните професии. 
Аргументите са, че единствено по този начин 

могат да се направят законодателни реформи - 
като се вземат предвид предложенията на всяка 
професия. Подчертано е, че козметичните про-
мени направени на последния Конгрес на БАПЗГ 
са неприемливи и доказват само правотата на 
твърдението, че по съществуващия досега модел 
няма представителност.

Според д-р Дариткова това може да стане 
само с отваряне на съществуващия закон. С одо-
брение, от нейна страна, е посрещнато искането 
от регистъра на БАПЗГ да излязат акушерките 
и фелдшерите и те сами да се погрижат за про-
фесиите си. Д-р Дариткова заявява подкрепа за 
такъв подход на промяна и е убедена в необходи-

мостта, на това, което желаят част от здрав-
ните специалисти (на срещата присъстват: Л. 
Петрова - НСБФБ и Вл. Кехайов - СЗБ).

С настъпилите промени в Закона за съслов-
ната организация на медицинските сестри, аку-
шерките и асоциираните медицински специали-
сти през 2018 г., се създават и две нови съсловни 
организации:
- Българската асоциация на зъботехниците 

(БАЗ) - съсловна организация на зъботехниците;
- Българската асоциация на помощник-фарма-

цевтите (БАПФ) - съсловна организация на по-
мощник-фармацевтите.

СЛЕД ВЛИЗАНЕ НА ЗАКОНА В СИЛА:
1. До февруари 2019 г. РЗИ трябва да изготвят 

списъци с трите имена, единния граждански 
номер, адресите по местоживеене и местора-
бота на зъботехниците и на помощник-фарма-
цевтите, които упражняват професията си на 
територията на съответната област.

2. До април 2019 г. РЗИ трябва да свикат първите 
общи събрания на регионалните колегии на съ-
словните организации на зъботехниците и на 
помощник-фармацевтите за избор на органи на 
колегиите и на делегати за първия конгрес на 
съответната съсловна организация. Първите 
общи събрания на регионалните колегии се 
председателстват без право на глас от дирек-
торите на съответните регионални здравни 
инспекции.

3. В едномесечен срок от провеждане на избо-
рите зъботехниците и помощник-фармацев-
тите, които упражняват професията си, по-
дават заявления за вписване в регистъра на 
съответната регионална колегия.

4. В средата на 2019 г. трябва да бъдат прове-
дени и първите конгреси на съсловните орга-
низации на зъботехниците и на помощник-фар-
мацевтите за избор на органи на асоциациите. 
Първият конгрес на съответната съсловна 
организация се председателства без право на 
глас от министъра на здравеопазването или 
от оправомощено от него лице.50

Протоколът от учредителния конгрес на Бъл-
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гарската асоциация на зъботехниците e достъ-
пен на https://bazbg.com и всеки желаещ може да 
се запознае с него.49

Така настъпва краят на една ера и зъботе-
хническото съсловие прекрачва в нова реалност. 
Има законово определена съсловна организация и 
желаещите да практикуват трябва да членуват 
в нея. Много са организационните проблеми, но 
членовете на УС се опитват да ги решат. Както 
при създаване на организацията през 1910 г., така 
и сега членовете на УС съвет не получават запла-
щане за труда си.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
От позицията на времето можем да направим 
извод, че зародилото се в началото на XX век про-
фесионално сдружение представлява интересите 
на майсторите-зъботехници. Съсловната органи-
зация на зъботехниците, се променя в годините 
за добро или за лошо, в унисон с историческото 
развитие на България и за периода 1947-1990 г. е 
част от Профсъюза на здравните работници.

След 1990 г. наред с големите синдикални ор-
ганизации (КНСБ и КТ „Подкрепа“), в България се 
наблюдава възраждане на професионални съсловни 
организации, които представляват и защитават 
професионалните интереси на различните съсло-
вия. Възражда се и професионалното сдружение на 
зъботехниците.

След дългогодишна борба (от 1990 г.), през 
2019 г. зъботехниците успяват да се преборят за 
законово регулирана съсловна организация. Не ми е 
известно как, но чудото се случва. Позволявам си 
да го нарека чудо, защото многогодишните уси-
лия на няколко поколения се реализираха в края на 
май 2019 г., когато се структурира новата про-
фесионална организация - Българска асоциация на 
зъботехниците. Надяваме се, тя да отговори на 
очакванията на своите членове, да защитава тех-
ните интереси, да организира следдипломното им 
обучение и достойно да ги представлява пред ин-
ституциите в Република България.

Благодарност: 
Авторът благодари на Диана Мавродиева и Георги 
Радулов за предоставения достъп до архива на СЗБ.
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ПЛАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ!ПЛАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми читатели,

дали живеем в подходящото време или не, нека всеки сам да си отговори!
За себе си аз знам, че ако съм живял с подходящите хора, 
значи съм живял в подходящото време. 

Тази 2020 - година е юбилейна, не само за БАЗ и Инфодент.  
2020 година е юбилейна за мен и близки, около мен хора!

Аз и председателят на БАЗ навършваме 70 години!
На 24 юни г-н Иван Бурджев – емблемата на зъботехниката в България, става на 70 години!

За мен е чест да поздравя лично ЧОВЕКА, ПРИЯТЕЛЯ и УЧИТЕЛЯ – Иван Бурджев 
от страниците на нашето съсловно издание!
Да поздравя най-сърдечно УЧИТЕЛЯ, който е обучил стотици зъботехници на професионализъм. 
Убеден съм, че голямото име ИВАН БУРДЖЕВ идва от културата и възпитанието 
в семейството му, и е фундамент за качествен личен живот. Неговата пословична 
почтеност, лоялност, честност, съчетани с любов към познанието, го правят 
пример не само за нас, но и за идните поколения!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 
Пожелавам ти здраве и дълголетие! Бъди благословен!

   Йордан Бояджиев - Юпи
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Oliver BRIX
изучава зъботехника 

от 1985 до 1989 г. 

Той е международно 

признат лектор на тема 

"Естетика и керамични 

конструкции". Oliver Brix е 

специалист в областта на 

естетиката и функцията, 

изцяло керамичните 

възстановявания, 

биомеханичния оклузален 

повърхностен дизайн и 

имплантологията. Участва 

в множество програми по 

следдипломно обучение в 

Германия и чужбина. През 

2002 основава собствена 

зъботехническа лабора-

тория "Иновативен 

дентален дизайн Брикс", 

която се фокусира върху 

изцяло керамичните 

възстановявания. 

Aвтор е на книгата 

"FASCINATING 

ALL-CERAMICS".

В настоящата статия е описан терапевтичен подход на комплексна 
рехабилитация на млад пациент с дефекти на твърдите зъбни 
тъкани от абразивен и ерозионен произход. Чрез изработените 
временни възстановявания от материала Telio CAD, 
посредством CAD/CAM, е осъществен продължителен контрол 
на възстановяванията, както и на вертикалното измерение на 
оклузията и на реконструкционния проект. Всичко това дава 
възможност за постигане на високо предвидими резултати за 
бъдещото окончателно възстановяване от литиев дисиликат (LS2).

Инициален статус
В клиниката постъпи 34-годишна пациентка с желанието да бъдат кориги-
рани екстензивните дефекти на твърдите є зъбни тъкани и оклузалната дис-
хармония. Пациентката съобщи за повишена чувствителност към химични 
и термични стимули, както и за нарушена естетика в резултат на разруше-
ните є зъби. От анамнезата и статуса успяхме да заключим, че става въпрос 

Стъклокерамични възстановявания 
от литиев дисиликат 
ДЕФЕКТИ НА ТВЪРДИТЕ ЗЪБНИ ТЪКАНИ 
В РЕЗУЛТАТ НА АБРАЗИЯ И ЕРОЗИЯ

ПРОТЕТИКА
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предимно за наличие на абразия и ерозия (дължаща 
се на гастроезофагеален рефлукс, който вече е 
успешно третиран), които са причина за генера-
лизираната загуба на твърдите зъбни тъкани (сн. 
1 и 2). Във фронталната област на горната зъбна 
дъга се наблюдава малпозиция на зъб 13 и дефект 
във формата на зъб 12, които допълнително ком-
прометират цялостния естетичен изглед. Налич-
ните проблеми в статична и динамична оклузия 
се дължат предимно на загубата на каниновото 
водене в резултат на алтернативните промени в 
зъбната морфология (сн. 1). Въз основа на гореспо-
менатото, бе препоръчанo ортодонтско лечение, 
коeто пациентката отхвърли поради финансови и 
времеви ограничения.

Основните предизвикателства, които крие 
този комплексен случай, включват: необходимост 
от възстановяване на вертикалното измерение 
на оклузията (ВИО), създаване на подходящи функ-
ция и естетика, както и извършване на лечение в 
кратък период от време, което е основно изис-
кване на пациентката.

План на лечение
Освен естетична рехабилитация, коригиране на 
зъбната морфология и малпозиция, този случай 
изисква и създаване на динамична оклузия с инци-
зално-каниново водене, чрез което да се възста-
нови вертикалното измерение на оклузията (ВИО). 

Първият етап от лечението включва подходящо 
документиране на случая посредством редица пре-
доперативни снимки – портретни и интраорални. 
По този начин зъботехникът може да придобие 
първоначално впечатление за клиничната ситуа-
ция. След това се снемат алгинатни отпечатъци 
от двете челюсти, по които се отливат диагнос-
тични модели. За документиране на центричната 
позиция на долната челюст се снема регистрат с 
лицева дъга. Тъй като в случая съществува необ-
ходимост от екстензивна естетична и функцио-
нална реконструкция, нашият екип изпълни следния 
протокол:
1. Изработка на аналитичен восъчен моделаж за 

реконструкция на зъбната морфология, изпъл-
няваща съответните естетични и функцио-
нални изисквания;

2. Пренасяне на диагностичния восъчен моделаж 
интраорално, посредством мокъп със силико-
нов ключ и естетична оценка на пациента;

3. Подмяна на наличните обтурации;
4. Трансфер на повишеното вертикално измере-

ние на оклузията, определено посредством во-
съчния моделаж и репозиционирана плака върху 
долна челюст. Следва функционална оценка в 
период от 12 седмици;

5. Снемане на прецизни отпечатъци от двете 
зъбни дъги и регистрация на интермаксилар-
ните съотношения посредством разделена 
репозиционираща плака;

 2 1

сн. 1 Първоначалната ситуация, фронтален изглед: гене-
рализирани дефекти по твърдите зъбни тъкани, причиня-
ващи значителни функционални и естетични проблеми и 
загуба на каниновото водене.

сн. 2 Първоначална ситуация в страничните участъци на 
горната зъбна дъга: наблюдават се ерозивни и абразивни 
дефекти. Обтурациите излизат извън оклузалните повърх-
ности.
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6. Сканиране на диагностичния восъчен моделаж 
и изработване на дълготрайни провизорни кон-
струкции посредством системата CAD/CAM 
и високоиздръжливия полимер Telio CAD.

7. Тест на провизорните конструкции, цименти-
рани адхезивно (в рамките поне на 12 месеца) с 
опция за модификации;

8. Сегментно заместване на провизорните въз-
становявания – Telio CAD с окончателните 
конструкции от литиево-дисиликатна гласке-
рамика (IPS e.max Press).

Клинични етапи
Предпротетична подготовка
Първата ни задача се състои в това да пренесем 
аналитичния диагностичен восъчен моделаж (eс-
тетична оценка) посредством силиконов ключ, 
изпълнен с материал за директни възстановява-
ния (Telio CS C&B) интраорално (сн. 3). След като 
пациентът одобри реконструкционния проект се 
пристъпва към заместване на наличните обту-
рации. Снемат се нови алгинатни отпечатъци и 
регистрат с лицева дъга, който отразява новото 
вертикално измерение на оклузията, постигнато 
посредством провизорните възстановявания.

За разлика от естетичната оценка, "функци-
оналната" не може да бъде направена веднага, а 
трае около 12 седмици. В случай на липса на услож-
нения и оплаквания от функционално естество се 

снемат отпечатъци от двете зъбни дъги с преци-
зен отпечатъчен материал, а интермаксиларното 
взаимоотношение се трансферира посредством 
разделена репозиционираща плака (сн. 4).

Оценка на Telio CAD възстановяванията
За изработване на дълготрайните провизорни въз-
становявания използваме CAD/CAM – Sirona inLab 
(MCXL) системата с твърд, високоиздържлив поли-
метилметакрилат (Telio CAD, цвят 2) (сн. 5).

Фасетите и онлеите се моделират с иден-
тична форма на аналитичния восъчен моделаж и 
се циментират адхезивно с композитен фотопо-
лимеризиращ цимент (Variolink Veneer) към пред-
варително награпавените твърди зъбни тъкани. 
По време на фазата на функционалната оценка, 
траеща около 12 месеца, се извършват някои ес-
тетични модификации, които се съгласуват с па-
циента и впоследствие се пресъздават чрез окон-
чателните възстановявания от IPS e.max Press 
керамика (сн. 6).

Трансфер на провизорите във финални 
възстановявания с IPS e.max Press керамика
Благоприятните качества на материала Telio 
CAD правят възможно трансферирането на еле-
ментите на провизорните конструкции във фи-
нални възстановявания посредством сегментен 
подход (сн. 7). В представения по-горе случай гор-
ната зъбна дъга бе препарирана и подготвена за 

 4 3

сн. 3 Естетична оценка: след завършване на восъчния мо-
делаж върху диагностичния модел се изработва силиконов 
ключ, който се изпълва с материала Telio CS C&B и се при-
тиска към изолираните с вазелин зъби.

сн. 4 Определяне на междучелюстните взаимоотношения 
и функционална оценка. Снемане на прецизни отпечатъци 
от горна и долна челюст, регистрат с разделена репози-
ционирана плака. В края на визитата разделените части 
на плаката отново се свързват посредством полиметил-
метакрилатна пластмаса.



  3131 лаборатория2020, брой 1(21)

ПРОТЕТИКА

циментиране по квадранти. Необходимото прос-
транство за изработка и циментиране на глас-ке-
рамичните възстановявания обикновено възлиза 
на: минимум 0,3 мм цервикално и 0,6 мм инцизално 
за фасети, а за анатомични оклузални онлеи поне 
1 мм. След препариране на зъбите от първи квад-
рант от 11 до 17 пристъпваме към регистрат на 

междучелюстните взаимоотношения (зъбите във 
втори квадрант все още не са препарирани, съот-
ветно интермаксиларните взаимоотношения са 
запазени) (сн. 8). Тази информация служи като от-
правна точка за съотношенията между дъгите, 
след като се препарират и зъбите във втори квад-
рант. За окончателната реконструкция в горната 

 5

сн. 5 Telio CAD тест: 
провизорните 
конструкции, изработени 
посредством CAD/CAM 
и материала Telio CAD, 
са съобразени с 
восъчния моделаж и са 
циментирани адхезивно.

 7 6

сн. 6 Тестове с Telio CAD: По време на периода с прови-
зорните конструкции са извършени някои модификации, 
съобразени с изискванията на пациента.

сн. 7 Трансфер с IPS e.max Press керамика: След 12- месечния 
период с провизорни конструкции горната зъбна дъга се 
препарира квадрант по квадрант...

 9 8

сн. 8 ...след което се регистрират междучелюстните вза-
имоотношения.

сн. 9 Репозициониране на изработените от монолитна 
прескерамика (IPS e.max Press) онлеи на страничните зъби, 
допълнително индивидуализирани посредством боички и 
адхезивно циментирани. 
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зъбна дъга във фронталната област се изработ-
ват 360-градусови фасети по послойна техника 
(IPS e.max Press като основа на конструкциите 
и IPS e.max Ceram за керамична инкрустация) (сн. 
13), а за страничните участъци – анатомични он-
леи, които са допълнително индивидуализирани 
посредством боички (сн. 9). Първоначалните про-
визорни конструкции са изработени с материал за 
директно възстановяване (Telio CS C&B).

След интраорална проба изцяло керамичните 
възстановявания се циментират окончателно с 
мултифазова адхезивна система (Syntac, tecnica 

Toal Etch, VarioLink II), съобразно инструкциите 
на производителя. Няколко седмици по-късно, по 
аналогичен модел, се завършват и окончателните 
възстановявания в долната челюст (сн. 10 до 12). 
Благодарение на екстензираната фаза с прови-
зорни конструкции се осигурява възможност окон-
чателните възстановявания да бъдат акуратно 
моделирани по адитивна техника, съобразно по-
вишеното вертикално ниво на оклузията. По този 
начин се постига висока предсказуемост на ре-
зултатите при окончателните възстановявания.

сн. 13 
360-градусовите фасети 
и онлеи след трансфер 
от литиево-дисиликатна 
гласкерамика 
(IPS e.max Press).

 11 10

 12

сн. 10 Фронтален изглед към трайно фиксираните IPS 
e.max Press възстановявания в горна челюст. В тази фаза 
зъбите в долната челюст продължават да са с временни 
конструкции от Telio CAD. След 3 месеца ще се изработят 
постоянни възстановявания с IPS e.max Press.

сн. 11 Фронтален изглед към долните инцизиви след пре-
парация за 360-градусови фасети. Препарацията е почти 
изцяло в емайла.

сн. 12 Ситуацията след адхезивното циментиране на фа-
сетите, изработени от IPS e.max Press гласкерамика (по-
слойно нанасяне с IPS e.max Ceram).

13
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