
 

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900 

0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg 

           Дата: 19.07.2019 г. 

                                                                                  Изх. №: 646 

    
 

До:  Участниците в разширената Комисия по изработване на  

  Правила за добра медицинска практика на  

  лекарите по дентална медицина 

 

Относно: „Специални правила“ на Правилата за добра медицинска практика 

  на лекарите по дентална медицина 

 

  

 Уважаеми колеги, 

 

Вчера, 18.07.2019 г., се състоя първото заседание на разширената Комисия за 

разработване на Специални правила на Правилата за добра медицинска практика на 

лекарите по дентална медицина. 

Комисията прие Правилник за дейността си, който ви изпращам. 

Според приетия Правилник Комисията избра председател, двама зам.-

председатели и координатор: 

 За председател бе избран доц. д-р Павел Станимиров. 

 За зам.-председатели – д-р Божидар Кафелов и д-р Николай Шарков. 

 За координатор – д-р Дора Кишкилова. 

Комисията определи работни групи, които ще работят по следните 

направления/процедури: 

1. Кариесология, ендодонтия и детска дентална медицина 

2. Орална хирургия 

3. Пародонтология 

4. Протетична дентална медицина 

5. Ортодонтия 

 Денталната имплантология ще бъде разгледана в аспекта на Пародонтологията, 

Протетичната дентална медицина и Оралната хирургия. 

 Заседанията на работните групи и алгоритъмът, по който ще работят ще бъдат 

определени от самите работни групи с участието на ръководството на Комисията. 

 Комисията реши, че „Профил и компетенции на европейските лекари по 

дентална медицина“ ще бъде основен документ, на чиято база ще бъдат изработени 

Специалните правила. 

 Моля, в срок до 24.07.2019 г. /сряда/ включително да получим вашите 

заявки в коя работна група/групи искате да се включите. 

 Моля, писмените ви желания да бъдат изпратени в определения срок на 

имейл: office@bzs.bg. 
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 Комисията реши едно от заседанията да бъде на 13.09.2019 г. /петък/, в зала 

„Киев“ на Парк-хотел „Москва“. Часът ще бъде определен допълнително. 

 През месец август най-вероятно ще има и друго заседание на Комисията. 

 Комисията трябва да предостави на обществено обсъждане Проекта на 

Правилата – Специална част в началото на месец октомври, за да изпрати 

окончателния Проект на делегатите на Конгреса на БЗС в края на октомври, което е 

според Устава на БЗС. 

 Всички официални материали на Комисията, както и стенограмите от 

заседанията й, ще бъдат публикувани на официалния сайт на БЗС – www.bzs.bg. 

 

 

С уважение: 

               

Доц. д-р Павел Станимиров 

Председател на Комисията     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2 

http://www.bzs.bg/

