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ВЪВЕДЕНИЕ

Сто и пет годишнината от създаването на Българския зъболекарски 
съюз! Това е един ярък, богат и вълнуващ празник не само за нас, но юбилеят 
е празник и на цялата българска общественост!  

Началото на ХХ-ти век. 1905-та година. Година, през която е откри-
та Транссибирската железопътна линия, отива си от този свят Жул Верн, 
открит е Симплонския тунел под Алпите, извършва се първият полет на 
самолет в Европа, обявява се независимостта на Норвегия, Албърт Анщайн 
излага своята Теория на относителността, Робърт Кох печели Нобеловата 
награда за медицина.

На 20-ти декември 1905 г., в десет и половина сутринта в малкия 
салон на „Славянска беседа”, в София, се събират будни и родолюбиви пред-
ставители на зъболекарската професия в България. 

Духовното начало, жаждата за знания и умения са основата на съби-
рането, чиято цел е да се създаде професионален съюз, да се гласува неговия 
устав и да се избере негово настоятелство. 

Всъщност това е Първият конгрес на българските зъболекари. Така със 
създаването на Българското одонтологично (зъболекарско) дружество се по-
ставя началото на организирания живот на новото за Княжество България 
зъболекарско съсловие. 

Говорейки за духовността искам да подчертая, тя е онзи лост, онзи 
могъщ фактор на прогреса на всяка една нация. Българинът винаги я е нами-
рал в историята си, в корените си. И днес, в началото на 21 век, бихме каза-
ли, че тези 105 години, с всичките си върхове и спадове, с всичките си успехи 
и неблагополучия, са опората на нашата професионално-съсловна организация. 

За този над един век се създадоха факултетите в София, Пловдив и 
Варна, обучиха се хиляди компетентни, можещи и знаещи лекари по дентал-
на медицина, не само от нашата страна, но и граждани от над 50 страни, 
които, навсякъде по света, с гордост подчертават, че са се изградили като 
професионалисти в Република България, защити се авторитета на българска-
та дентално-медицинска наука и практика у нас и в чужбина. 
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Успехите, които са постигнати, се дължат на всеотдайността, на въ-
трешна убеденост, на призванието, на неуморния творчески труд на всеки 
един член на нашето съсловие. Това се оценява високо и от целия български 
народ.

Сто и пет годишнината е празник за денталната медицина в Бълга-
рия. Българският зъболекарски съюз зае своето полагаемо, достойно място в 
Обединена Европа като член на Съвета на европейските зъболекари (CED), 
консултативен орган на Европейската комисия. Вляхме се в редиците на 
европейските съсловни организации със самочувствието на съюз, който ра-
боти, който твори, който е генератор на стратегически идеи за бъдещето 
на нашата благословена професия.

Пред нас стоят още много години на изпитания, но ние винаги сме 
доказвали, че заедно успяваме!

Юбилейният алманах си поставя скромната цел да събере разпилените 
парчета от пъзела на нашата история и да я предостави на вниманието ти 
любезни ми читателю. 

Още веднъж честит празник!
Бог да те благослови! 
На многая лета!

Д-р Николай Шарков
Председател на 
Управителния съвет на
Българския зъболекарски съюз

Гр. София
Декември 2010
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Глава I 15

ПЪРВА ГЛАВА 

НАЧАЛОТО

Денят е двадесети декември хиляда деветстотин и пета година. В 
десет и половина сутринта в малкия салон на Славянска беседа в София се 
събират няколко души, за да поставят началото на организирания живот на 
новосъздаващото се зъболекарско съсловие у нас. Ще се състои първият кон-
грес на българските зъболекари, който има за цел „… да изслуша някои реферати 
по Одонтологията и Стоматологията от колегите, които желаят да ги прочетат, 
да гласува устав на дружеството и най-после да избере едно настоятелство, което да 
ръководи дружествените работи“.

Най-възрастният от участниците е на 61 години и по право заема 
председателското място. Казва се Фридрих Фламих, роден в Прага, който 
е напуснал тогавашната Австро-унгарска империя, за да стане първи и един-
ствен зъболекар през 1878 г. в нашата страна. От трибуната на председа-
телското място г-н Фламих обявява учредителния конгрес за открит.

Както му е реда, бил е поканен и виден пред стави тел 
на Правителството за да произнесе „… подобаваща реч“ с 
при ветствени слова. Това е д-р М. Ру сев, директор за опаз-
ване на общественото здраве, който казал: “... В ме ди цината 
има няколко спе циалности, занимающи се с опазване челове чес кото 
здраве и една от най-видните и най-ефикасните е зъболекарството 
.... ясно е какво зна чение имат зъбите за здравето, красотата и 
об щес тве  ните отношения на всеки человек”. По нататък д-р 
Русев е заявил: “... Висшите санитарни власти следят с голям 
интерес развитието на зъболекарското изкуство в България ... аз 
се надявам, че зъболекарите в България, макар и срав ни телно малко на брой, 30 в цялата 
страна, събрани днес на първи събор, ще се погрижат да турят в правилен път на разви-
тие тяхната специалност”. Кратката си реч г-н д-р Русев е завършил с думите  

“... обявявам първия Български зъболекарски събор за открит”.

От този момент започва трудният и славен път на нашето съсло-
вие и, както се вижда от архивите, началото му съвсем не е било блестящо. 
Избрано е било Конгресно Бюро с председател Михаил Елмазов и секре-

Фридрих Фламих
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тар Димитър Тошков, които всъщност са инициаторите за свикването на 
този конгрес и за основаването на дружеството. 

Приет е бил и устав на дружеството. „…В архивата стои запазен 
първия устав на дружеството, подписан от председател М. Елмазов и секретар  
Д. Тошков …“.

БОРБАТА ЗА ВЛАСТ. 
Да, но пловдивският зъболекар Лука Каблешков написва едно писмо до 

директора на общественото здраве, с което съобщава: „… По вот за пред-
седател беше избран зъболекарят Аргазов. Той обаче не бе в със тояние да отговори на 
речта на д-р Русев, който откри конгреса. Тъй като Елмазов бе силно пожелал да бъде 
председател, Аргазов се отказа и турихме Елмазов без вот за такъв“. По-нататък 
авторът на писмото намеква дори и за вероятно фалшифициране на изборни-
те протоколи „ … за да може уставът да бъде утвърден от сегашния Министър 
на Вътрешните Работи“. 

Както се вижда, започнала е вече неизбежната за всяко организирано 
общество борба за власт. Нищо ново под слънцето.

Според протоколите на дружеството всичко е приключило дотук, 
тъй като „… какво е станало след приемане на устава, от архивата не се вижда 
нищо. Намираме само едно циркулярно писмо, разпратено до г. г. колегите-членове на 
вече сформираното I-во Българско Одонтологическо Дружество през юли 1906 год., 
подписано от председател М. Елмазов и касиер З. Сеферян, с което се канят колегите 

Михаил Елмазов Димитър Тошков
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да внесат по 10 лв. основен фонд, за да може да се издържа дружествената канцелария 
и архива …“.  

Така пише в наличните документи. „… Оттук насетне никакви офи-
циални дружествени книжа не съществуват, което показва, че колегите не са се отзо-
вали с членски вносове и … дружеството заспало“.

Този „укрепителен” сън е траял почти две години, когато пак по 
почин на амбициозния Михаил Елмазов е било разпратено ново циркулярно 
писмо до г. г. колегите, с което всички те са били поканени да вземат учас-
тие във II одонтологически конгрес, насрочен за 26 октомври 1907 година, 
продължил до 28 октомври и обявен отново за …. учредителен.

КОНГРЕСИТЕ

ВТОРИ КОНГРЕС
За председател отново е избран „... с явно гласоподаване … и вишегласие“ 

Михаил Елмазов, който като „… най-старши от конгресистите, открива конгре-
са с няколко приветствени думи“.

Само че този път секретар не е вече Димитър Тошков тъй като „ … 
се е дър жал на особено и странно мнение, като не е подписвал изходящите от друже-
ството книжа и с това е спъвал работата“. 

Избран е нов секретар, това е Михаил Сенков, 
който е завършил киевския Императорски университет 
„Св. Влади мир“ през 1906 г. и се е установил на практика 
в София. Сменен е и касиерът на дружеството З. Се-
ферян, който съобщил на събранието, че „… в касата на 
дружеството няма никакви налични суми … и, че не бил привел 
в порядък книжата си, както и оправ дателните доку менти“. 
За касиер е избрана Мария Сакарова-Лазарова.

Новият секретар 
 Михаил Сенков 
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УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО. Конгресът приел нов устав съгласно 
който се приема наименованието:

ПЪРВО БЪЛГАРСКО ОДОНТОЛОГИЧЕСКО  
(ЗЪБОЛЕКАРСКО) ДРУ ЖЕСТВО,

което има за цел:
а) да работи за научното обединение на членовете си;
б)  да работи за повдигане и пазене престижа на зъболекарското съсло-

вие и отделни негови членове, в кръга на науката и законите;
в)  да действува за обширното разпространение на практически по-

знания по одонтологията и стоматологията из масите на народа; 
г)  да обсъжда санитарно-одонтологически и стоматологически въпро-

си, възбудени било от членовете му, било от властите;

Целта се постига:
а)  чрез писмени и устни реферати изобщо и популярно-публични сказки 

по одонтологията и стоматологията;
б)  когато дружеството ще разполага с капитали, да издава едно науч-

но-популярно списание по одонтологията и стоматологията.

ЧЛЕНОВЕ-ОСНОВАТЕЛИ. На конгреса е бил съставен списък с 
имената на 19 души членове-основатели на дружеството:

1. Михаил Елмазов, 2. Боян Д. Хаджи Иванов, 3. Панайот Дидов, 
4. Никола Върбанов, 5. Спас Барумов 6. Мария Сакарова-Лазарова, 7. Юрданка Кал-
даръмова-Сенкова, 8. Михаил Сенков, 9. З. Сеферян, 10. М. Бербенко (по мъж М. д-р 
Тодорова), 11. Зорка Тошева-Тошкова, 12. Димитър Тошков, 13. Манчева, 14. Йосиф 
Джераси, 15. Д. Мутанова, 16. Б. Т. Малчев, 17. В. Рад бил, 18. д-р Темистокъл Михайлов 
Параскевов, 19. Аника Спиридонова Герчева (Анна Спиридонова Кушева).

По тези въпроси в протоколите на дружеството четем:  «… Уставът 
се чете втори път, като се дебатира по отделно всеки член, след което на трето 
четене се прие ….“. Официално той е влязъл в сила, когато „… най-после биде 
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утвърден от сегашния Министър на Вътрешните Работи, миналата 1908 година, 
на 19 януари, под номер 174“.

Взето е било също така решение, отразено в устава на дружество-
то, съгласно което членовете могат да бъдат:

а)  ОСНОВАТЕЛНИ, които са участвали в основаването на друже-
ството;

б) РЕДОВНИ;
в)  БЛАГОДЕТЕЛНИ, които внасят в полза на дружеството най-малко 

100 лева в пари или имущество;
г) ПОЧЕТНИ, които са принесли известна заслуга по одонтологията.
Съгласно чл. 10 от устава « ... делата на дружеството се ръководят 

от едно настоятелство, избрано за срок от една година». То се състои от 
председател, подпредседател, касиер и секретар, избрани по явно или тайно 
вишегласие от общото събрание.

НАУЧЕН ЕЗИК И ТЕРМИНОЛОГИЯ. Във връзка с основава-
нето на списа нието е бил поставен въпросът за създаване на зъболекар-
ска тер ми нология, съответстваща на националния характер на българския 
език. Този сло жен и продължителен процес е възникнал след завръщането 
на завър шилите в чужбина (Русия, Франция, Германия, Швейцария) първи 
българи-зъболекари, които са внесли в страната усвоените от различните 
чуждестранни школи методи на работа, научни становища, а наред с това, 
неизбежно – и тяхната терминология.

Влиянието на чуждите езици, усвоени по време на следването, както 
и номенклатурните различия при означаване на анатомични структури, на 
различни заболявания на устната кухина, на инструменти, материали и т. 
н., са довели възпитаниците на отделните школи до разноезичие, а често и 
до неразбиране, до разногласия и до непра-вилни тълкувания на редица въпро-
си от практически характер.

Достатъчно е да бъдат проследени някои от първите статии в на-
чалото на двадесетия век за да се установи невероятния терминологичен 
хаос, съз даден от пригодени за нашенска употреба чуждици. По страниците 
на съюз ното списание се появяват статии, изпълнени с най-различни чужди 
термини. “ ... Четох статия от колега, завършил в Германия и ми направи 



Български Зъболекарски Съюз - 105 - годишна история20

впечатление, като че ли чета някакъв друг език, не български“ заявява дори  
през 1925 г. един от участниците в XIV конгрес на Зъболекарския съюз.

А как са се изразявали нашите зъболекари 25 години по-рано, в начало-
то на ХХ век? 

Руските възпитаници са използвали термини като луначни болки (от 
луночка зуба = зъбна алвеола), венечно карманче (от карман = джоб), процес на 
заживяване (от заживление = заздравяване), прикус (от прикусыт = захапвам; 
прикус = захапка), жевателен апарат (от жевательний = дъвкателен) и много 
други русизми. А един читател на списанието пита “ ... Как може да се снеме 
отиск от уста, на която челюстите са значително развити ...”,  което редак-
торът превежда като “...как може да се снеме отпечатък от уста с широки 
челюсти ...”. 

В преводни статии от френски се използват термини като улсера-
ция, кюспид, артикюле и т. н. Немските възпитаници въвеждат термини 
като щамп, ординационна стая и др. Често се среща и терминът “бри-
дж”, който се използва вместо “мост” (от английски bridge = мост). Не 
липсват и фолклорни термини като заешка джука.

В заключение може да се каже, че периодът до края на двадесетте годи-
ни на ХХ век се  характеризира с употреба на голям брой чужди термини, с 
тенденция за заместването им с равностойни български термини, както и 
с публикуването на преводни статии и кратки съобщения, предимно с прак-
тически характер. 

НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА. С 
особена загри женост е бил поставен на дневен ред въпро-
сът на тема „Зъболекарска етика“ и са били изслушани 
изказвания, отнасящи се до „ … шарлатан ството на някои 
зъболекари със своите реклами, други до неколегиалните страни 
между някои членове, трети до непристойни отношения между 
публиката и зъболекарите“. Взето е било решение за учре-
дяването на „ … трич ленна арбитражна комисия, която да 
изравнява възникналите инци денти и недоразумения“.

Панайот Дидов
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ТРЕТИ КОНГРЕС

Свикването на конгреси продължава и през след ващите години. Про-
дължават и смените в ръководствата. 

На III Конгрес на Одонтологичното дружество, състоял се от 29 
до 30 юни 1909 г., се появяват нови действащи лица: за председател на 
дружеството, на мястото на Михаил Елмазов е избран Фридрих Фламих, 
а за председател на конгресното бюро  - пловдивчанинът Панайот Дидов. 

БОРБА СРЕЩУ НЕЗАКОННОТО ПРАКТИКУВАНЕ. На този 
Събор са били поставени за разглеждане редица конкретни въпроси, възник-
нали пред съсловието като борбата срещу т. нар. “зъбари” (бербери, нал-
банти), както и срещу недипломирани лица и срещу лекари, упражняващи 
зъболекарска практика. Други важни въпроси са се отнасяли до изработва-
нето на общи такси за зъболечебната дейност, до исканията за назначаване 
на зъболекари в първокласните държавни болници, в по-големите градски 
лечебници, в дивизионните болници и към полковите лечебници, както и в 
училищата. Предложено е било и назначаването на член на Висшия медицин-
ски съвет, който да се занимава със зъболекарските проблеми.  

ОГРАБЕНАТА КАСА. Междувременно в живота на дружеството 
се е слу чило нещо скандално: зъболекарят г-н Спас Бурумов, член на ръко-
водството, за кратко време успял да опразни касата на дружеството „… 
злоупотребил с доверието на настоятелството, а тъй също злоупотребил сумите 
на дружеството, както следва …. всичко на всичко 461.55 лева“, с които заминал 
за Одеса, където, обаче се разболял и скоропостижно починал. Бурумов се е 
дипломирал през 1907 г. в киевския Императорски Университет „Св. Влади-
мир“, след което се е установила на практика в София.

ЧЕТВЪРТИ КОНГРЕС
Всичко това е изнесено подробно на следващия IV Конгрес на Одонтоло-

гич ното дружество, състоял се от 4 до 6 юли 1910 г. в аудитория № 10 на 
уни вер ситета с участието на 17 делегати. Заседанията са били открити 
от Фрид рих Фламих, а за председател  на конгресното бюро е бил избран 
Панайот Дидов.
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БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ. На този конгрес е било 
взето решение за преименуване на дружеството, което става Български 
Зъбо лекарски Съюз. За негов първи председател е избран Никола Илиев Бана-
нов. Конституиран е бил управителен съвет на Съюза в състав: подпредсе-
дател – Минчо Стоянов, секретар – П. Георгиев, касиер – г-ца К. Фаденхехт 
и библиотекар – г-ца П. Ачкова.

Бананов е завършил зъболекарство в Петербург 
през 1908 г. и заема председателския  пост за периода 
1910-1911 г. По повод преименуването на дружеството 
Фридрих Фламих, който е бил обявен за почетен член 
на Съюза, е заявил «…. в резултат от преи ме нуването на 
дружеството в съюз нашите искания ще бъдат чути от Вис-
шия медицински Съвет, когато се здраво организираме с авто-
номни провинциални клонове“. 

ЗЪБОЛЕКАРСКО КООПЕРАТИВНО ПОТРЕБИТЕЛНО ДРУ-
ЖЕСТВО (ДЕПОТО). Особен интерес е предизвикало и предложението на 
Атанас Кисов за създаването на <Зъболекарско кооперативно потребително 
дружество>. “... След като изтъкнах нуждата и ползата, която едно зъболекарско 
коопера тивно депо ще принесе на зъболекарите в България, присъстващите колеги еди-
нодушно прегърнаха тази тъй навременна идея” пише Кисов в едно  именната си 
статия в списание Зъболекарски преглед през декември 1911 г.

Участниците в конгреса са решили, че “ ... основаването на коопера тивно 
зъболекарско депо, ...  не само чувствително ще облекчи материално зъболекарите, но 
ще засили самата организация”. 

Един месец преди това е била избрана комисия в състав: Атанас Ки-
сов, Кр. Миленов и Минчо Стоянов, която провежда първото си заседание 
на 22 ноември и изработва устав на това “депо”, както го наричат през 
всичките години на неговото съществуване. То има за цел:

1.  Да доставя за нуждите на професията на зъболекарите материали 
и инструменти, добри по качество и цени по-износни.

2.  Да изработва, когато това му бъде възможно, някои от материалите.
3. Да извършва и други предприятия за нуждите на членовете си.
4. Да придобие нужните имоти за постигане на целите си.

Бананов
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5.  Дружеството се основава със срок от 25 години. Общото събрание 
може да продължи този срок.

Освен тези задачи от стопански характер, членовете на депото си 
поставят за задача и да подпомагат издаването на „Зъболекарски преглед”, 
да участват в организирането на научни прояви, а така също и да финан-
сират млади зъболекари в началото на тяхната практика с изгодни условия 
за обза веждането на кабинетите им и за снабдяването с медикаменти и 
материали.

На 27 април 1919 г. е избран управителен съвет на 
дружеството в състав: Минчо Стоянов, Атанас Кисов, 
Соломон Таджер, Никола Бананов и г-жа Мария Сакарова-
Лазарова.

На 25 август 1920 г. е свикано редовно годишно 
събрание на “коопе ративното депо”, на което е избран 
управителен съвет в състав:  председател - Янко Чер-
нев,  подпредседател  -  Георги Кънчев  и членове  -  г-ца 
Симова и г-н Боян Хаджи Иванов.

Янко Чернев

Дялов капитал - квитанция за сумата от 1000 лв., 
внесена от зъболекаря Христо Попов – гр. Петрич
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ОТНОВО ОГРАБЕНИ. Не минава много време и през 1921 г. «депо-
то» е сполетяно от голяма беда: “… в началото на м. юли т. г. Зъболекарското 
Коо перативно По требително Дружество преживя неочаквана криза ... дирек торът 
на по след ното Асен Юрданов забегна, като нанесе известни щети на дружеството; 
... изглежда,че ощетението на дружеството от бившия му директор се движи около 
първата стохиляда“. И така, на 4-и юли г-н директорът “ ... изчезна зад грани-
ца” с парите на депото. 

Смешното в тази тъжна история е, че в навечерието на 1921 г. чрез 
ня колко реда, публикувани в декемврийската книжка на “Зъболекарски пре-
глед” от 1920 г.  “ ... Директорът на Зъболекарското Кооперативно Дружество г. 
Асен Юрданов честити новата година на всички г.г. зъболекари и им пожелава весело 
прекарване”. Сигурно не им е било много весело на г.г. зъболекарите, когато в 
средата на годината са разбрали, че г-н директорът не само ги е ограбил, но 
и с невероятно нахалство се е подиграл с тях на връх първи януари.

През м. ноември 1921 г., във връзка с аферата с бившия директор Юр-
данов, извънредното събрание на дружеството е избрало тричленна комисия 
в състав: М. Сенков - София, Илия Петков – Т. Пазарджик и Ив. Дандалов 
– Севлиево, която да издири и докладва истината по тази афера.

На 15 септември 1922 г. Цветана Рашева е избрана за директор на 
дружеството на 
мястото на г-н 
Гено Танев, като 
заеминате от нея 
до тогава длъж-
ности член-деле-
гат и магазинер 
са били закрити. 

Членове на депото след основаването му 
Адрес: Централа София, ул. Пирот 3
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УСПЕХИ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО. Междувременно Зъболекарското 
коопера тивно потребително дружество е открило клонове в Пловдив, Ва-
рна, Русе, Търново, Бургас, Шумен, Ст.-Загора, Плевен, Хасково, Сливен, Ям-
бол, Габрово, Кюстендил, Н.-Загора и Горна Оряховица.  

Много от изтъкнатите представители на зъболекарското съсловие, 
от столицата и от провинцията, се включват активно в дейността на 
«депото». Между тях са Даню Трифонов, Борис Калъпчиев и др. 

За кратко време кооперацията успява да се справи с частното депо на 
Мо рис Фараджи “... което се видя принудено да ликвидира главно поради нашата 
конкуренция” констатират членовете на управителния съвет и с гор дост за-
явяват “.... Днес ний сме господари на положението”. Борбата е про дължила 
и по-нататък, когато се появява и депото на Фархи-Леви, което също е 
било принудено да фалира “... защото за гордост на нашето със ловие не може да 
не се признае, че ние зъболекарите имаме особена привързаност към общите си дела”. 

Години по-късно, през м. декември 1921 г., е публикувана забеле жи телната 
статия на Минчо Стоянов, озаглавена «Кооперацията като про фесионален 
културен институт». “... Трябва да се почертае, че само при съ ществуването на 
кооперацията ще продължи да се издава едничкото наше списание, което дава живот 
на цялата професия. Без него ние зъбо ле ка ри те в България губим най-мощния си за-
щитник и просветител“ пише Минчо Стоянов и мечтае за клубно помещение, 
“ ... което може да се реализира само при съществуване на кооперацията. А тази 
мечта е тъй близка!“. 
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Трогателни са съневиденията на този наивен представител на на-
шето съсловие, който не пропуска да си пожелае “... отваряне на библиотека 
с читалня“, като не забравя да прибави към библиотеката и зъболекарски 
музей. “ ... Кой от нас би могъл да оспори необходимостта от зъболекарски музей?“ 
пита Минчо Стоянов знаейки, че българските зъболекари дълбоко съзнават 
необходимостта от културно развитие на своето съсловие.  

СПИСАНИЕ НА ЗЪБОЛЕКАРСКИЯ СЪЮЗ.   На този конгрес 
е било взето решение за издаването от 1911 г. на месечно научно популярно 
списание на Съюза, което да бъде наименувано „Зъболекарски преглед”. 

БИБЛИОТЕКА НА ЗЪБОЛЕКАР-
СКИЯ СЪЮЗ. Фрид рих Фламих е подарил сво-
ята научна ли те ра ту ра, като с това е поставил 
началото за основаването на зъболекарска биб-
лиотека. По-късно зъболекарката Мария Гудева, 
която е вла деела френски, немски и английски и 
е била активен сътрудник на “Зъбо лекарски пре-
глед” и член на редакционния съвет на списание-
то, е подарила цялата си научна литература на 
библиотеката. Съхраняването на всички тези 
книги е било поверено на новоизбраната библио-
текарка г-ца П. Ачкова.

ЗЪБОЛЕКАРСКИ МУЗЕЙ. Началото е поставено от Фридрих 
Фламих, който подарява на Българския Зъболекарски Съюз инструментите 
си и някои редки археологически находки като с това поставя началото за 
основаването на зъболекарски музей. Това начинание обаче е останало само 
като добро пожелание, тъй като по време на войните, експонатите са били 
загубени, вероятно унищожени при бомбар ди ро в ките над София през 1944 г.

Опити за основаване на зъболекарски музей са извършвани и в про вин-
циалните дружества. Пловдивските зъболекари са взели решение за създа ване 
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на музейна сбирка след като на едно заседание на дружеството през м. ок-
томври 1929 г. са били демонстрирани редки зъбни аномалии.

Идеята за създаване на музей беше подета отново след години, когато 
Деканският съвет на Стоматологичния факултет в София одобри инициа-
тивата на ръководителя на Бюрото за научна стоматологична информация 
д-р Иван Боснев и взе решение да възложи на него изпълнението на тази 
задача. 

Не мога да припиша единствено на себе си заслугата за създаването на 
този великолепен и скъпо струващ музей, тъй като отправеният от мен апел 
за създаването му беше подет с ентусиазъм от колегите от цялата страна, 
много от които оказаха активна подкрепа в събирането на материали от 
историята на зъболекарската наука и практика у нас. Дейно участие взеха и 
сътрудниците на Бюрото, както и участниците в ръководения от мен кръ-
жок по история на стоматологията.

За съжаление, когато работата беше достигнала до своя завършек тряб-
ваше да се убедя, че въпросът “... Кой от нас би могъл да оспори необходи мост та 
от зъболекарски музей?“ е бил зададен с основание от Минчо Стоя нов. Наистина 
се намериха хора, които не само попречиха за осъществяването на тази бла-
городна идея, но по време на моето десетгодишно отсъствие от страната 
след 1989 г. са разграбили значителна част от материалите на експозицията. 
Открадната е била и бормашината от първия зъболекарски кабинет, принад-
лежащ  на семейство Сенкови, който с голям труд беше открит и пренесен в 
Стоматологичния факултет. Тази стара бормашина от края на деветнадесе-
ти век никога не би могла да проработи, но независимо от това негодникът 
я е отнесъл.  

ПЕТИ  КОНГРЕС
V Конгрес на Български Зъболекарски Съюз се е състоял от 26 до 29 

юни 1911 г. в една от аудиториите на университета с участието на 34 
делегати. 

Заседанията са били открити с приветствено слово от Никола Бана-
нов, след което е бил конституирано конгресно бюро в състав: председател 
– Никола Върбанов, подпредседател – Братован Братованов и секретари 
Атанас Козаров и Страшимир Каранов.
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УЧИЛИЩНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ. Изключително важно събитие в 
дейността на Българския Зъболекарски Съюз е включването за първи път в 
дневния ред на V Конгрес на въпроса за необходимостта от осъществяване 
в нашата страна на училищно зъболечение. Минчо Стоянов изнася обстоен 
и аргумен тиран доклад на тема “Зъбо лекар ска та помощ в училищата”, в 
който се казва: “ ... У нас въпросът за изслед ва ния та на зъбите у учениците едва 
сега се повдига. През настоящата година (1911) министърът на народното просве-
щение направи първа стъпка в това отношение като назначи пет души зъболекари 
при софийските гимназии и прогимназии, които да изследват зъбите на учениците 
и да дават без платна лека помощ на бедните ученици”.

След като представя подробни таблици за състоянието на зъбите на 
учениците от извършените масови прегледи, авторът стига до заключени-
ето:

1.  Повреждането на зъбите е взело размер на обществена епидемия 
както в първоначалните училища, така също и в прогимназиите и 
гимназиите.

2.  За борба срещу тая обществена епидемия е необходима колективна 
грижа от страна на държавата и на общините.

3.  Тая грижа трябва да бъде изразена в основаването на безплатни зъ-
бо лечебници за основните училища, прогимназиите, гимназиите и 
универ си те та.

Никола Грънчаров, изтъкнат деятел на Бъл-
гарския зъболекарски съюз е положил големи усилия за 
устано вяване на разпространението на кариеса всред 
учениците от основните училища. 

На 10 ноември 1911 г. представители на Управи-
телния съвет на Бъл гарския Зъболекарски Съюз са по-
сетили инспектора на училищните лекари и са връчили 
писмено изложение за необходимостта от училищни 
зъболекари в основните училища, в прогимназиите, гим-
назиите и уни верситета. Инспекторът д-р Тончев е 

отговорил, че министерството на народното просвещение напъл но споде-
ля искането на Съюза и е пристъпило към реализирането му (макар и час-
тично поради ограничени финансови възможности) с назначаването на двама 

Никола Грънчаров
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училищни зъболекари – един за учениците и втори за ученичките. 
Единият от зъболекарите е Михаил Елмазов, назначен за зъболекар в 

Първа мъжка гимназия в София, който през м. февруари 1912 г. предлага на 
Министерсво на просвещението проекто-правилник за дейността на учи-
лищните зъболекари. В скоро време се е очаквало назначаването на зъболека-
ри и в училищата във Варна, Русе и Пловдив, а са били получени уверения 
от тогавашния министър на народното просвещение за назначаването на 
зъболекари във всички гимназии в страната. През 1914 г. месечното въз на-
граж дение на училищните зъболекари е възлизали на 100 лева.

Няколко години по-късно “ ... от 1 октомври 1920 г. се уволняват по бюд-
жетни причини всички училищни лекари и зъболекари” – както съобщава съюзно-
то списание.

След този конгрес, от м. септември на 1911 г., започва издаването на 
списание „Зъболекарски Преглед“ с годишна такса от 10 лева. 

ОСНОВАВАНЕ НА СОФИЙСКОТО ЗЪБОЛЕКАРСКО ДРУ-
ЖЕСТВО. Друго важно съобщение, поместено в същия брой на “Зъболекар-
ски преглед”, се отнася до основаването на Софийско зъболекарско друже-
ство, което през 1909 г. е наброявало 19 души под председателството на 
Лука Каблешков. На 12 септември 1911 г. в градското казино  се е състояло 
за седание, на което дружеството се е занимало с “... искането на управителния 
комитет на Зъбо лекарския съюз за отпускане на взаимообразна помощ за редакци-
онния коми тет за да се гарантира излизането на Зъболекарски Преглед. Единодушно 
дружеството отпусна на първо време 300 лева”.

Освен това Софийската зъболекарска колегия се е обърнала към Об-
щинския съвет с изложение относно необходимостта от назначаването 
на първо време поне на един зъболекар, който да оказва нужната помощ на 
най-бедните софийски жители.

В Софийското настоятелство на Българския Зъболекарски Съюз раз-
виват активна дейност и не малко зъболекарки, между които е и  Цветана 
Събева Рашева-Церовска (1887-1938), завършила в Харков през 1910 г.

Било е избрано настоятелство в състав: председател - Димитър Тош-
ков, подпредседател - Йосиф Джераси, секретар – П. Георгиев и касиер – г-ца 
К. Фаденхехт.
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Само един месец по-късно, обаче софийската зъболекарска колегия е про-
вела второто си редовно събрание, на което е бил проведен отново избор 
за нас тоя  телство, при което са били избрани: председател - Михаил Елмазов,  
подпредс е да тел - Петър Георгиев, секретар – г-ца Н. Петрова и касиер – г-ца 
К. Фаденхехт.

Тази бърза смяна на ръководството напомня твърде много за отстра-
няването на Димитър Тошков от поста секретар на Първото Българско 
Одон толо ги ческо дружество “по непригодност”, когато Михаил Елмазов заема 
предсе дателското място на втория конгрес на Одонтологическото друже-
ство през 1907 г. 

СПИСАНИЯТА. Първият брой на спи санието излиза на 15 септем-
ври 1911 г.  В неговата уводна ста тия, озаглавена “Вместо програма”, ре дак-
ционният комитет съоб щава целите на списанието, всред които, наред с 
решаването на редица важни въпроси, свързани със съсловните интереси у 
нас, влиза също така и популяризирането на постиженията на зъболекарска-
та наука и практика чрез отразяване на световния опит, а на малко по-за-
ден план – и опита от практическата дейност в нашата страна.

<… Всички по-важни съобщения по специалността от  западната и  руската лите-
ратура, както и интересните случай из 
практиката на колегите, своевременно 
ще намират место в списанието> обя-
вява редак ционният комитет на 
“Зъболекарски преглед” и от под-
текста на това съоб щение се виж-
да, че младата и неукрепнала още 
българска зъболекарска ми съл ще 
търси опора за своето развитие 
преди всичко в опита и традициите на напредналите страни, че тази дейност 
ще бъде свързана на първо време с превеждане и с научна редакционна обработка на 
трудовете на изтъкнати чуждестранни автори и, че хората които ще осъ-
ществяват това неминуемо ще се изправят пред необходимостта от създаване 
и въвеждане у нас на такава професионална терминология, която да бъде съобра-
зена с международните норми и с изискванията на литературния български език.
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РЕДАКТОРИТЕ. За първи редактор на списанието е избран Минчо 
Стоянов, завършил зъболекарство в Одеса през 1910 г. Той е роден в Нова 
Загора на 8 октомври 1875 г., което означава че се е дипломирал на 35-годиш-
на въз раст – сравни телно късно поради това, че в продъл же ние на дълги го-
дини е бил учител. Той е редактор на Зъболекарски преглед от основаването 
на списанието до 1932 г.

На VI Конгрес на Българския Зъболекарски Съюз 
Минчо Стоянов е избран за негов председател – един 
пост, който той заема до 1931 г. с прекъсване за пери-
ода 1915-1919 г. Той е един от дейните участници в съз-
даването на Зъбо лекарската потребителна кооперация 
като член на управителния съвет, а по-късно и като 
неин председател. 

Някои недоразумения възникнали всред зъболекар-
ското съсловие през 30-те години на ХХ век довеждат 
до разрив в отношенията между него и ръководните среди 
на Българския Зъболекарски Съюз, поради което през 1932 г. Минчо Стоянов 
се оттегля от всякаква дейност като виден ръководител на Съюза и като 
редактор на “Зъболекарски преглед”, след което основава свое списание “Зъ-
болекарска мисъл”, спонсорирано от акционерното дружество “Одонта” и 
просъществувало от 1932 г. до 1940 г., когато на 2 октомври той е починал 
на 65-годишна възраст. 

През 1935 г. Управителния съвет на Бъл гарския Зъболекарски Съюз 
провъзгласява Минчо Стоянов за почетен член на 
съюза “ ... имайки предвид него вите големи и безспорни 
заслуги към съсловието, като многогодишен деен предсе-
дател на съюза, като основател и редактор на съюзното 
спи сание “Зъболекарски преглед”, който е ратувал за на-
учното, про фе сио налното и обществено издигане, за ико-
но мическото преуспяване на българ ския зъболекар чрез 
укрепналата наша кооперация ...” 

След Минчо Стоянов за редактор на Зъболе-
карски преглед е избран Соломон Таджер.

Минчо Стоянов
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Завършил е във Франция и се дипломирал в Бордо през 1911 г. През 
1917 г. е избран за секретар, а от 12-ия до 14-ия конгрес (1923-1935) е под-
председател на Бъл гарс кия Зъболекарски Съюз. Член е на редакционния коми-

тет на Зъболекарски преглед от 9-ия конгрес (1921) до 
Из вън редния конгрес (4. 10. 1931), а редактор на списа-
нието е през периода 1933 до 1935 г. По-късно е избран 
за член на редакционния комитет на основаното от 
Минчо Стоянов списание Зъболекарска мисъл. Таджер 
е развил е широка публицистична дейност; печатал е 
в медицински списания и вестници научни и научно 
популярни статии из областта на пародонто логията, 
на хирургичната стоматология, на общественото зъбо-
лечение и т. н.

Следващите редактори на списанието в последователен ред са Бо-
рис Калъпчиев (1936-1938), Пенчо Василев (1939-1941) и Димитър Кантарджиев 
(1942-1944).

Наред със “Зъболекарски преглед” и ”Зъболекарска мисъл” две меди-
цински списания – “Лекарски преглед” и “Медицински преглед” – имат зъболе-
карски раздели, списвани и редактирани от зъболекари.

Трябва да се добави също така, че първото зъболекарско списание у 
нас е “Зъболекарски сборник”, което е излизало през 1896 и 1897 г. Това спи-
сание обаче, е прекратило съществуванието си далеч преди създаването на  
Бъл гарския зъболекарски съюз. То е издавано от д-р Темистокъл Михайлов 
Параскевов (1863-1951).

*  *  *
Междувременно антагонизмът между отделни личности в съюза, 

започ нал още при създаването му, се постепенно се изостря и се превръща 
в открита борба. Лишеният от власт Михаил Елмазов започва „… една 
война сре щу настоятелството чрез вестниците и частно чрез писма явни и аноним-
ни - словом всички средства бяха употребени за да вземе в ръцете си дру жеството“.  
Освен това той „ … си е дал оставката и от членството на дружеството и от 
председателството си в „другарския съд“ с писмо от 30. VII. 1909 г. в едни обидни за 
цялото съсловие думи…“. После идва ред и на истински съдебни процеси …….

Соломон Таджер
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Настъпила е кулминацията на хаотичния процес, известен като „пре-
ходен период“. 

При такива условия нашата страна бавно е преминала от епохата на 
<зъбарството> към зъболечебна помощ, осъществявана от квалифицирани 
специалисти, „сплотени“ в собствен Съюз. 

Всички тези събития, цялата тази активност за създаване на профе-
сионална организация с официално регламентиран собствен устав и законно 
избрано, обществено признато ръководство, са свързани с няколко важни 
обстоятелства, на фона на които зъболекарското съсловие у нас се е заро-
дило през периода след Освобождението и развивало до края на ХIХ и през 
първото десетилетие на ХХ век. 

БОРБАТА ЗА ПАЦИЕНТИ. На първо място това е увеличаване 
броя на зъболекарите. Непо сред ствено след Освобождението в страната 
идват първите няколко правос пособни, дипломирани зъболекари-чужденци, 
между които заслужават отбеляз ване имената на Фридрих Фламих и Игна-
ции Мушлер, които се установяват на постоянна работа у нас. В Пловдив 
през 1880 г. започва работа Васил Аргазов.

През 1905 г. общият брой на зъболекарите възлиза на 53 души, през 
1909 г. нараства на 60, а само след една година се удвоява и достига цифра-
та 121. Според едно изказване по време на деветия конгрес на Българския 
Зъбо лекарски Съюз през 1920 г. общият брой на зъболекарите в страната е 
дос тигнал цифрата 200.

Между тях активни съюзни членове стават Б. Т. Малчев (завършил в 
Же нев ската зъболекарска школа през 1904 г. със звание chirurgien-dentiste), Йо-
сиф Джераси (дипломиран в Берлин през 1905 г.), Михаил Сенков, Боян Хаджи 
Иванов, Никола Бананов, Карник Тютюнджян, Исак Калми (дипломиран в 
Берлин през 1909 г.), Цветана Рашева, Минчо Стоянов (дипломиран в Одеса 
през 1910 г.), Соломон Таджер (дипломиран в Бордо през 1911 г.) и др. 

ШЕСТИ КОНГРЕС   
На 29 юни 1912 г. в една от аудиториите на Софийския университет 

на ул. Московска № 7 започват заседанията на делегатите, на които са били 
раз гледани изключително интересни въпроси, които показват загриженост-
та на съсловието ни относно организационното състояние на Българския 
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Зъболе карски Съюз в този период от време и насоките на бъдещето му 
развитие. 

В дневния ред на първо място е включен доклад под надслов <Мерки 
за стегнатостта на съюза>. В разискванията по този жизнено важен въпрос 
се посочва “... Досегашната разхайтеност на съюза ни, която парализира всяка 
негова по-сериозна инициатива, трябва да се замени със стегнат съюз, с редовни и из-
правни дружества. Само при такова положение може да се иска по-ефикасна дейност 
и от управителното тяло”. 

ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЛУЖБИ КЪМ БДЖ. Не на последно място 
стои и въпросът за <Зъболекарската помощ в държавните и общинските 
институти>, за която се отчита: “... Напоследък се положи началото на зъболе-
карската помощ в училищата, която в скоро време ще бъде разширена, а също така в 
по-големите общини се заговорва за основаването на градски зъболе чебници”.

През м. октомври 1911 г. е поместено съобщение за зъболекарската 
помощ в Българските Държавни Железници, от което се вижда, че първи-
ят зъболекар, назначен в БДЖ с месечна заплата “ ... от почетната цифра 
4.500 лева”  е бил Фридрих Фламих, който обаче е бил уволнен с идването 
на власт на ново правителство, чийто министър г-н Франгя е назначил на 
негово място кюстендилския зъболекар Карамфил Георгиев.  

Зъболекари на желез ничарите са били Георги Кънчев през 1922 г., и Ми-
хаил Сенков през 1924 г., чието семейство също е имало право като него да 
пътува безплатно по БДЖ (и то в първа класа), за което е била издадена 
обща “Семейна легитимация” № 20600 за съпругата му и за двете му деца.

На шестия конгрес за 
председател на съюза е избран 
Минчо Стоянов.

През 1913 г., по време на 
Балканската война Българския 
Зъболекарски Съюз не е свикал 
своя редовен конгрес.

Участници в конгреса
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СЕДМИ  КОНГРЕС
На 27 юни 1914 г. е бил свикан седмият редовен конгрес на Българския Зъ-

болекарски Съюз, на който е избран управителен съвет в състав: пред седател 
– Н. Върбанов, подпредседател – А. Козаров и секретар - Соломон Таджер.

ОСМИ КОНГРЕС

Осмият редовен конгрес на Българския Зъболекарски Съюз е бил  от-
крит на 25 март 1915 г. За негов пред седател е бил избран Димитър Тошков 
за периода 1915-1919 г., като дотогаващният председател на съюза Минчо 
Стоянов му е отстъпил мястото си за да може Тошков в качеството си 
на депутат да провежда исканията на Съюза пред На-
родното събрание.

За касиер на Българския Зъболекарски Съюз на Ос-
мия конгрес е бил избран Александър Хролев.

Александър Хролев
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ЕДИН ЗНАМЕНАТЕЛЕН КОНГРЕС. По повод на това събитие 
редакторът на “Зъболекарски преглед” Минчо Стоянов публикува уводна 
статия под надслов “Един знаменателен конгрес”, който е надхвърлил всич-
ки очаквания “ ... не само по числеността на конгресистите, численост, надхвърля-
ща стоти цата, но и по дейността, която прояви”. 

На този конгрес е бил поставен въпросът за създаване на библиотека 
към съюза “ ... на базата на волно пожертвувания”.

След осмия конгрес, от 1915 до 1919 г., по време на Първата световна 
война, Българския Зъболекарски Съюз не е свиквал свои редовни конгреси.

ДЕВЕТИ  КОНГРЕС
Конгресът е открит на 11 юли 1920 г. в софийския университет при 

дневен ред, в който интерес представлява включването на реферат от г. д-р 
Б. Татарчев – хирург – на тема: <Острите възпаления на зъбите и услож ненията 
от тях>, което свидетелства за осъзнатата необходимост от задъл бо чаване 
на връзките между зъболекарството и другите медицински спе циалности.    

На конгреса е избран управителен комитет в състав: председател 
– Минчо Стоянов; подпредседател – Кръстьо Миленов; секретар – Георги 
Кънчев; касиер – Александър  Хролев;  библиотекар – г-ца Николова.

Димитър Тошков всред конгресисти
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Георги Кънчев, роден в с., Градец (Котленско) на 6 
август 1886 г., е завършил през 1912 г. в Одеса и избран 
за секретар на управителния комитет на деветия кон-
грес. Взема активно участие в дейността на Българ-
ския Зъболекарски Съюз до втората половина на ХХ век 
като председател на съюза на частно  прак ти ку ващите 
здравни работници до забраната на частната практи-
ка у нас. Починал на 12 ноември 1976 г. 

ВЗАИМНО-СПОМАГАТЕЛНА КАСА. На този конгрес постъпва 
пред ло же ние за създаване на Взаимно-спомагателна каса за 
смъртни и нещастни слу чаи при Българския Зъболекарски 
Съюз. Един от главните инициатори, зъбо лекарят Георги 
Бански от Бургас, участва в изработването на подробен 
пра вилник, в който е изложена основната цел: “... да може 
всеки член на Взаимно-спомага тел на та каса да осигури известен 
капитал за старини, когато силите му го вече напус нат и не ще 
може да упражнява повече професията”.

От онази епоха заслужава да бъде отбелязан  един много благороден и 
достоен за подражание жест.

Невена Славова-Сергеевич (1882-1935), ро де на в Шумен, дългогодишна 
зъболекарка в род ния си град. Тя подарила на Българския Зъболекарски Съюз 
сумата от 5000 лв., една не малка за времето си сума, за почивен дом на 
българските зъбо лекари. А това е станало в един период на световна ико-
но ми ческа криза, когато у нас „... животът е тежък и положението е бед ствено“, 
както четем на страни ците на Зъболекарски преглед. В пос лед ните години 
на живота си тя се установила на практи-
ка в гр. Попово.

Александър Хролев, касиер на Бъл-
гарския Зъболекарски Съюз на пре диш ния 
Осми конгрес, заве щава на съюза цялото си 
състоя ние, над хвър ля що два милиона ле ва 
за откриване на “старческа ста нция Мара 
и Александър Хролеви”.

Георги Кънчев

Невена Славова-
Сергеевич

Мара и Александър Хролеви
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Междувременно в страната е започ нало основаването на местни зъбо ле-
карски дружества в София (19 души), в Пловдив (7 души), във Варна (9 души), 
в Русе (9 души), в Сливен (3 души), в Стара Загора (4 души) и в Шумен (4 
души).

ЗЪБОЛЕКАР ИЛИ ЗЪБЕН ЛЕКАР. През следващите години се за-
връщат все повече новозавършили зъболекарство в чужбина (в Русия, Фран-
ция и Германия), при което се проявяват вече и първите признаци на все 
по-задъл бочаваща се конкурентна борба всред съсловието. Възникват сери-
озни раз ногласия по много въпроси и един от тях се отнася до различията 
в титлите на завършващите в различните страни. По това време всеки 
наш зъболекар, руски възпитаник, получил диплома за „зубной врач“, превежда 
буквално научното си звание и произволно се нарича „зъбен лекар“. Завърши-
лите в Германия се обявяват за „зъболекари“ (от немското Zahnarzt), а тези 
във Франция - за „хирург-зъболекари“ (от френското chirurgien dentiste).

Различията в тези „фирми“ очевидно са се отразили, или най-малкото 
са представлявали потенциална заплаха за конкурентността на борещите се 
за все-повече пациенти тогавашни зъболекари, и това е наложило търсенето 
на бързо решение на този въпрос, който е представлявал такъв интерес за 
неколцината зъболекари у нас в началото на ХХ век, че на него е посветена още 
първата статия в първия брой на новооснованото през 1911 г. списание “Зъболе-
карски преглед”. За арбитър на спора е бил привлечен столичният адвокат И. 
И. Сиди, който се позовава на чл. 46 от Закона за опазване на общественото 
здраве: „… Лицата, получили право на практика по зъбо ле кар ското изкуство в стра-
ната, носят званието зъболекари“. С това въпросът е бил приключен.

Въпреки това, в началото на 1915 г. се повежда отново спор по този въ-
прос с участието на Карник Тютюнджян, който застъпва становището, че  
“ ... не трябва да се смесва означението на една професия със степен на ака де мично 
достойнство. Зъболекар, зъбен лекар, хирург-зъболекар не са сте пе ни на академично 
достойнство, а просто означават професията на извест но лице, така както ако 
кажем, че еди-кой-си е адвокат, инженер, архитект, учител и пр. ... Друг е въпросът 
за докторат по зъболекарство, който означава действително степен на академично 
достойнство”.
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ВИСШЕ ЗЪБОЛЕКАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ. В края на 1920 г. 
Управи телният съвет на Българския зъболекарски съюз представя на минис-
търа на Народното просвещение подробно изложение във връзка с необходи-
мостта от откриване у нас на зъболекарски институт “... който ще положи 
начало на българска зъболекарска наука”. Изложени са подробно аргументирани 
съоб ра жения за това, че “... се налага да се предвиди откриването на зъболекарски 
институт при медицинския факултет ... като неразривните връзки между медици-
ната и зъболекарството да се подържат чрез съвместно общо възпитание и образо-
вание на кандидатите за двете професии в най-подходящата 
за това обща научна атмосфера на медицинския факултет”.

Завършил медицина в Монпелие през 1896 г. и след 
кратка служба като лекар в армията е упражнявал зъ-
болекарство в продължение на 25 години. Участвал е 
като екзаминатор в комисията по колоквиумите, по-
лагани от зъбо лекарите (държавен изпит), които са 
завършили висшето си образование. Бил е член на Вис-
шия Медицински Съвет.

През 1942 г. у нас беше създаден Зъболекарски ин-
ститут при Ме ди цинския факултет в София. Първи-
ят кандидат, записан да следва зъбо лекарство се казва 
Стефан Крайовски и на него е била издадена студентска 
книжка № 1, която понастоящем се съхранява в Град-
ския музей в София. Д-р Крайовски е един от най-ува-
жаваните наши препо да ва тели. Той оказа изклю чително 
ценна помощ при съз да ването на Музея по история в 
Стома то ло гичния факултет в София. 

ТИТЛИ И РЕКЛАМИ. Остава, обаче и занапред негодуванието на 
съсловието срещу «… не колегиалните реклами», дори и затова, че Елмазов 
се е обявил за «… Д-р, единствен председател на одонтологичното дру жество“. 
Титлата „д-р“ не е била позволена на зъболекарите.

Все във връзка с тези проблеми един пловдивски зъболекар, Карник Тю-
тюнджян, дипломиран в Мюнхен през 1908 г., публикува крайно интересната 
статия озаглавена „Позволена и непозволена реклама в зъболекарското съсло-

Д-р Иван Немцов

Стефан Крайовски
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вие“, в която между другото пише: „… У нас зъболекарските реклами минават 
всяка граница на благоприличие“.  

Авторът разглежда „… публичното прехвалване … 
чес то повтарящо се във всекидневните вестници или чрез 
други някои средства… препо ръч ването на особени собствени 
лечебни методи в дневната преса …и т. н.“. Той поставя и 
въпроса за заплащането на зъболекарския труд: „… про-
ти во колегиално е да се понижават хонора ри те под обичай-
ните за дадено място такси“, в резултат на което „… по 
такъв начин днес в София имаме най-пе чал ните и най-мизер-
ните зъболекарски такси в целия свят“.  

Не на последно място, пред съсловието е стоял и 
друг жизнено важен въпрос - този срещу дейността на т. нар. зъбовадци и за 
незаконното прак ти куване на зъболекарство от страна на неправоспособни 
лечители. В някои случай в тази борба са помагали и официалните власти: 
така напр. през 1884 г. в София пристига от Цариград един грък на име Кон-
стантин Карфопулос, който поискал да му бъде разрешено да практикува 
като “дентист” в Княжество Билгария, но получил категоричен отказ.

По време на IV конгрес е било съобщено “… Подадено е заявление до ми-
нистъра на вътрешните работи (номер 172) против Фрид, Епелбаум и Атанасов 
за незаконно практикуване на зъболекарството“. В подкрепа на усилията на 
съсловието в борбата срещу контрабандната практика през 1904 година 
Михаил Елмазов издава брошурата „Зъболекарски въпрос“ с подзаглавие „Па-
зете зъбите си от самозваните зъболекари, зъбовадци и бербери“, въпреки, 
че още през 1888 г. въпросът за зъболечението в страната е бил уреден с 
два до кумента: Санитарен закон и Правилник за полагане на колоквиум, чрез 
които е било постигнато едно компромисно решение. Чрез тях е било уре-
дено положението на т. нар. “зъбари”, които получили право да вадят зъби 
там, където няма зъболекари и на “дентистите”, които са били признати 
за зъболечители.  

Карник Тютюнджян
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При такава сложна обстановка на несигурност, на нелоялни борби 
за власт и за пари, при крайно критично материално състояние, неукреп-
налото все още зъболекарско съсловие успява да превъзмогне многобройни 
трудности и достойно да поеме пътя на своето по-нататъшно развитие.

ПЪРВИТЕ

Непосредствено след Освобождението в нашата страна през 1878 г. 
се установяват на работа няколко зъболекари-чужденци, а през периода до 
началото на XX век у нас се завръщат и неколцина българи, завършили обра-
зованието си в чужбина. Между чужденците, които се установяват на по-
стоянна работа у нас заслужават да бъдат споменати имената на Фридрих 
Фламих и на Игнаций Мушлер. 

Фридрих Фламих (1844-1911), е роден в Прага, където е получил средното 
си образование. Първоначално е следвал „Хирургия и патология на устата“ във 
Виенския Университет. Взел е участие в Австро-Пруската война в боевете 
при Кенингрец и Райхенау. Поради политически причини във връзка с национал-
ните чехски борби, той  е трябвало да напусне през 1868 г. Австро-унгарската 
империя и да емигрира в Русия, където завършва образованието си, дипломира 
се в Киевския Университет “Св. Владимир” и остава да прак тикува в Русия. 
През 1869 г. Фламих работи като зъболекар в руската хирур гическа Кримска 
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болница, установена през руско-турската вой-
на в Русе. Междувременно в Русия при епиде-
мия загубва жена си и двете си деца и решава 
да остане у нас като се оженва повторно и 
приема българско поданство. През 1901 г. Фла-
мих се премества на работа в София, където 
живее на ул. Шипка № 21.  

На Третия Конгрес на Одонто ло ги чес-
кото Дружество Фламих е избран за негов председател, а на Четвъртия кон-
грес през 1910 г. е провъзгласен за първи почетен член на Българския Зъболекар-
ски Съюз заради голе мите си заслуги към зъбо ле кар с кото със ловие в България. 
Непо сред ствено след това той подарява на Българския Зъболекарски Съюз 
своята научна литера ту ра, инстру менти те си и някои редки архео ло ги чески 
находки като с това поставя началото за основаването на зъболекарска биб-
лиотека и музей. Фламих е бил уважавана личност и се е ползвал с доверието 
на своите пациенти, един от които е бил и неговия приятел великият руски 
княз Николай.

Игнаций Мушлер е натурализиран български зъбо-
лекар от полски произход, роден в Лвов, който през 1851 
г. емигрира от родината си и след като първоначално 
започва работа в Истанбул и в Атина, се установява в 
Стара Загора, после във Варна, а от 1884 г. открива ка-
бинет в София, където практикува до края на живота 
си (21 март 1921 г.).

Мушлер приема България като свое второ оте-
чество и през 1885 г. се записва доброволец в сръбско-
българската война, за което е награден с орден на дру-
жество „Червен кръст“. По-късно той преподава зъбо-

лекарски предмети във фелдшерското училище на Дирекция на народното 
здраве в София и се утвърждава като един от най-компетентните и уважа-
вани дипломирани зъбо лекари у нас. Мушлер е първият зъболекар, назначен в 
Александровската бол ница в София. 

Във своята зъболекарска практика той се е отличил с това, че е пър-
вият, който изработва протези с идентификационни плаки още от 1885 

Фридрих Фламих със семейството 
си в Русе през 1898 г.

Игнаций Мушлер
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г., за разлика от американските и други чуж-
дестранни автори, които се досещат за тези 
възможности едва след 30-те години на ХХ век 
и чак тогава този метод намира широко при-
ложение за нуждите на съдебно-меди цинската 
експертиза и особено за разслед ванията в кри-
миналистиката.

Такава протеза, на която са означени име-
то на Мушлер и поредният номер на проте-
зата (253) върху миниатюрна метална плочка, 
е намерена през 1913 г. при реставрационни работи в катедралната църква 
„Св. Богородица“ във Велико Търново. Това ни дава основание да приемем, че 
системата за маркиране на зъбните протези е създадена в България, което, 
разбира се, е гордост за нашето съсловие. 

НОВИЯТ  ВЕК 

В историята на българската медицина двадесетият век с право може 
да се нарече „век на зъболекарите“. Още от първото десетилетие на ново-
то столетие в редовете на нашето съсловие - в столицата и в провинци-
алните малки и големи градове - прииждат от Русия, от Германия, от Фран-
ция ново завършили български зъболекари, които образуват ядрото на онази 
организация, наречена по-късно Български Зъболекарски Съюз. От чужбина 
тези млади хора донасят не само придобитите професионални знания, но и 
всичко онова, което е спомогнало за изграждането им и като просветени 
граждани на един нов свят. Със завръщането си в България много от тях 
стават неразделна част от културния елит на нашата страна и служат 
като пример за гражданско поведение.

„… В полуетажа над книжарницата работеше зъболекарят Александър Вой-
нов. По отношение на обзавеждането му кабинетът му беше цяло чудо за онова време 
…“ разказва писателят Никола Авджиев в книгата си „Плов дивска хроника“, 
издадена през 1984 г. „… Войнов бе около тридесетгодишен, красавец, елегантен, ра-
ботеше винаги облечен в бял панталон, бяла риза и късичка манта от хасе. Изглежда, 

Идентификационна плака
с надпис МУШЛЕР 253
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че беше възприел този навик от Париж, дето беше учил … Почина през май 1909 г. 
от пневмония …“.

После там откриват кабинети зъболекарите Кънчо Табаков и Михаил 
Стоицев. В града е работил и Лука Каблешков, който е завършил в Москва 
през 1900 г., практикувал е в Пловдив, а в периода от 1903 до 1905 г. е пре-
карал в САЩ. По-късно се преместил на работа в София.

Панайот Дидов е роден е в с. Ходжиово, Стани-
машко (дн. Асеновградско) и е завършил зъболекар-
ство  в универ си тета в гр. Юрьев (Русия) през 1900 г. 
Първо на чално е рабо тил в Стара Загора и Казанлък, а 
впослед ствие се е установил на постоянна практика в 
Пловдив. Панайот Дидов е член-основател на Първо-
то Българско Одонтологично Дру жест во и е избиран за 
председател на конгресните бюра на III и на IV Конгрес 
на съюза. 

При основаното Пловдивско зъболекарско друже-
ство през 1909 г., като клон на Българския зъбо лекарски съюз, в който са 
членували 7 души под, той е бил избран за негов председател. 

„ … Добили бяха име на добри зъболекари Панайот Дидов, Божидар Пенов, 
Хаджииванов, Лагаридис. Първи зъболекари, пионери! Хората ги знаеха, та нямаше 
нужда да дават обявления във вестниците, както бе сторил един техен колега ..“:

В-к „Марица”, 12 декември 1878 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Долуподписаний земамъ честъ да обявя на Публиката, че ся занимавамъ съ 

чистене на зъби и гуждание (поставяне) на нови; За доверяване оставямъ срокъ да ми 
ся заплати 15 дена следъ завършване на работата ми. Цена умерена.

В. К. Аргазовъ. Квартиръ: ул. „Света Петка” № 90.

Името на този пловдивски зъболекар се споменава в още една книга 
за гр. Пловдив, чийто автор, историкът Георги Пашев, пише: „… Василий 
Аргазов, кой то от <дентист> в 1879 г. ще се нарече след пет години <зъбар>, а после  
<… зъболекаръ, снабденъ с най-нови инструменти за минутно вадене на зъби, чистене, 
пълнене, такодже съ гуждане на нови и плащане следъ 15 дни>“.

Панайот Дидов
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ПЪРВИЯТ БЪЛГАРИН ЗЪБОЛЕКАР. Интересът към Васил Ар-
газов, който е завършил Букурешката школа за дентисти няколко години 
преди Освобож де нието, е оправдан и от друга гледна точка. Той се оказва 
първият българин-зъболекар, получил на 25 юни 1880 г. разрешително № 1 
от Санитарния Съвет в Пловдив „… за свободно упражняване на зъболекарско-
то изкуство в Източна Румелия …“, което представлява първият официален 
документ за зъболекарска правоспособност у нас. Васил Аргазов, също като 
съгражданина си Александър Войнов, е имал добре обзаведен кабинет, вадил 
е зъби, поставял е пломби и е изработвал зъбни протези. Той се е ползвал с 
добро име всред пловдивското гражданство, както и с уважение всред коле-
гиалните среди, което се потвърждава и от обстоятелството, че по време 
на първия учредителен конгрес е бил избран за председател на дружеството. 

Аргазов е роден в Пловдив през 1847 г. Той „ … практикува успешно туй 
изкуство в Източна Румелия …“ до 1903 г., когато по повод негова молба с номер 
2778 от 2 юли 1885 г. „ … да визитира някои градове в Княжеството ..“, получава 
(на 5 юли 1885 г.) разрешение № 1218 от Медицинския Съвет да упражнява 
професията в Княжеството и се премества окончателно в София. Като 
столичен зъболекар той работи до 1913 г., когато умира на 66-годишна възраст. 

Васил Аргазов е родоначалник на една “династия” зъболекари: синът 
му Димитър В. Аргазов (1888-1969) завършва зъболекарство в Париж през 
1908 г., от 1924 г. работи в Общовойсковата военна болница в София, а 
на Конгреса по стоматология през 1957 г. е провъзгласен за почетен член на 
Стомато ло гич ното дружество; внукът му Васил Д. Аргазов, роден в София 
през 1912 г. завършва зъболекарство през 1941 г. в Италия, а  правнукът му 
Валентин В. Аргазов, роден в София през 1953 г. завършва Стоматологичния 
факултет през 1978 г. Това положително е рекорд в историята на зъболекар-
ството – четири поколения зъболекари – с който нашето съсловие може да 
се гордее.

Тук е необходимо да се изясни, че докато Васил Аргазов е завършил 
училище за дентисти и съгласно правилата в Източна Румелия след 1880 г. от 
<зъбар> е бил приравнен в статут на <зъболекар>, то един друг българин, 
Михаил Елмазов, е завършил висше учебно заведение и се счита за е първият 
дипломиран зъболекар-българин.

Михаил Елмазов (1859-1928) е роден в Стара Загора. През 1894 г. за-
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вършва киевския Императорски Университет „Св. Владимир“ и се завръща 
в България като се установява на практика в София. Той има големи заслуги 
за решаването на редица основни за времето проблеми на зъболекарското 
съсловие и особено за развитието на обществените форми на зъболечение 
у нас. През 1911 г. е бил назначен за зъболекар в Първа мъжка гимназия в Со-
фия, а през следващата година вече е предложил на Министерство на про-
свещението проекто-правилник за дейността на училищните зъболекари. 
По-късно развива активна дейност по въпроса за уреждане на зъболечебната 
помощ във войската и срещу незаконното практикуване на зъболекарство 
от страна на неправоспособни лечители. 

Без съмнение, Елмазов е бил човек с много качества, но доколкото 
може да се съди от разстоянието на времето, той е бил и крайно амбици-
озен и властолюбив, а това го е довело до сериозни сблъсъци с не малко от 
останалите видни дейци на зъболекарското съсловие. Често невъздържан и 
избухлив, той не е преценявал добре думите си. По време на IV конгрес се е 
стигнало дори до обсъждане на въпроса “…дали Мих. Елмазов може да бъде приет 
и занапред да бъде член, тъй като нарече нас зъбните лекари мъртвородено съсловие 
от хора невежи“. Тези думи, които са довели автора им до съдебните зали, 
са се отразили крайно неблагоприятно върху по-нататъшното развитие на 
вътре съсловните взаимоотношения. Негова съпруга е  поетесата Евгения 
Марс, поради което той се е ползвал с широка известност и в културните 
среди у нас.

Друг  зъболекар, оставил името си в историята на нашето съсловие, 
е един от двамата инициатори за основаването на Българския Зъболекарски 
Съюз, който е запомнен и със своята активна обществена дейност на пар-
ламентарист.

Димитър Тошков (1874-1940), който е роден в Ловеч, е първият зъбо-
ле кар-народен представител у нас, избран за депутат от плевенската изби-
рателна колегия в 16-17 Народно събрание. Завършва киевския Императорски 
Университет „Св. Владимир“ през 1900 г. и се установява на работа в 
София. Взима активно участие в организационния живот на Българското 
Одон то логическо Дружество като инициатор за неговото основаване. По-
късно, за особени заслуги към зъболекарското съсловие у нас, е провъзгласен, 
по време на 25-ия Конгрес за почетен член на Българския Зъболекарски Съюз. 
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Високо образован, с престиж всред политическите и културните сре-
ди у нас, Димитър Тошков се ползва с уважение и всред зъболекарското 
съсловие като един от неговите членове, допринесли за решаване на важни 
про фесионални проблеми. През м. декември 1914 г. в списание „Зъболекарски 
преглед“ е публикувана една кратка бележка под надслов „Заслугите на кол. 
Димитър Тошков“, в която се съобщава, че в качеството си на „… народен 
представител и член на бюджетарната комисия“ е успял да прокара пред камара-
та исканията за въвеждане на зъболекарска помощ в училищата и в армия-
та. Накрая дописката завършва с думите „… Това е извънреден успех за нашата 
професия и заслугите на кол. Тошков ще бъдат оценени“. 

Димитър Тошков, в качеството си на председател на Българския Зъ-
болекарски Съюз за периода 1915-1919 г. и на депутат е провеждал умело поли-
тиката на Българския Зъболекарски Съюз в Народното събрание. Починал е 
на 65-годишна възраст през 1940 г.

Наред с тези имена заслужава да бъде споменат и един отличен профе-
сионалист, който още от студентските си години e представял достойно 
българското зъболекарско съсловие.

Атанас Кисов е роден в Пловдив. Много интересна е неговата исто-
рия. Още като ученик в Пловдивската мъжка гимназия той е бил принуден 
да се грижи за препитанието си и през 1897 г. започнал да дава уроци на 
изоставащи слаби ученици. Между тях е бил и синът на зъболекаря Васил 

Димитър Тошков заедно с министрите Д. Тончев,
 Д. Петков и главнокомандващ армията ген. Жеков
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Аргазов. Това става причина Кисов да хареса зъболекар-
ската професия и той започнал да изучава първоначално 
зъботехника, а постепенно да усвоява и някои лечебни 
методи. Аргазов дори започнал го оставя да работи 
в кабинета си срещу определено възнаграждение. Съще-
временно Кисов научил прилично френски и с малкото 
спечелени пари заминал за Париж, където се записал да 
следва зъболекарство в Ecole Dentaire Franзaise. За да 
се издържа започнал работа като зъботехник при един 
парижки зъболекар, но скоро се включил и в лечебната 

дейност като използвал втория кабинет на своя работодател в околности-
те на Париж. 

Кисов завършва зъболекарство през 1902 г. и само една година по-късно 
взема участие в Международното зъболекарско изложение в Париж, където 
представил изработените от него протези. Този негов труд е бил високо 
оценен и той е бил удостоен със златен медал и първа награда с почетен 
кръст.

Тези няколко кратки животоописания показват, че всред нашето съ-
словие е имало не малко хора, които с основание могат да бъдат споменава-
ни с гордост от поколенията български зъболекари.

ЖЕНИТЕ ЗЪБОЛЕКАРКИ

За развитието на зъболекарството в нашата страна значителен при-
нос имат и редица млади български жени. В началото на двадесетия век у нас 
се завръщат след като са завършили зъболекарство в чужбина - предимно в 
Русия - първите наши зъболекарки. 

За отбелязване в това отношение е обстоятелството, че когато през 
ок том ври 1907 година в София се провежда II Конгрес на Първото Българско 
Одонто логическо (Зъболекарско) Дружество, в публикувания устав е бил пред-
ставен списък на член-основателите, състоящ се от 19 души, от които 8 са 
зъболекарки.   

Това са г-жа М. Сакарова-Лазарова, г-жа Юрданка Димитрова Кал да ръ мо ва-
Сенкова, г-жа М. Бербенко (по мъж М. д-р Тодорова), г-жа Зорка Тошева-Тошкова, г-жа 
Манчева, г-жа Д. Мута нова, г-жа В. Радбил и г-жа Аника Спиридонова Герчева.

Атанас Кисов
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Една от тях е Юрданка Калдаръмова-Сенкова 
(1884-1977), родена в Шумен и завършила тригодишен курс 
по зъболекарство през 1901 г. в Киевския Императорски 

Университет. Тя е една от 
първите зъболекарки в наша-
та страна, удостоена на 24 
май 1901 г. с титлата „зубной 
врач“ (диплом 1528  от 6 юни 
1901 г.). 

Първоначално Юрданка Калдаръмова се 
уста новява на практика във Варна и издържа 
съпруга си Михаил Сенков да следва също зъболе-
карство в Русия.

Според Живка Радино-
ва, дъщеря на Юрданка Кал-
даръмова, майка й е работила 
не само в Шумен, Варна, Тър-

ново и Плевен, но е обиколила и много други градове в 
страната, както се е практикувало в онази епоха на ам-
булантно зъболечение, преди да се установи окончателно 
в София.

Друга видна пред  ста  вителка на зъболе карките в на-
шата стра на, член-основател на Пър вото Българско Одонтологическо (Зъбо-
лекарско) Дружество, е М. Сакарова-Лазарова (1883-1934), родена в София (4. 
8. 1883), завършила зъболекарство в Москва и дипло мирана от медицинския фа-
култет на Импера торския Московски Университет със звание “зубной врач”.

Мария Сакарова е била избрана за касиер на дру-
жеството през 1907 г., а през м. декември 1932 г. е била 
избрана за председател на Софийското настоятелство 
на Българския Зъболекарски Съюз. Практикувала е в Со-
фия. Починала на 9 октомври 1934 г. 

За останалите основателки на дружеството се 
знае, че М. Бербенко и Зорка Тошева-Тошкова са завър-
шили в Русия и практикували в София, Д. Мутанова 

Юрданка Калдаръмова

Диплом на 
Юрданка Калдаръмова

Семейство Сенкови

Мария Сакарова
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също се е дипло мирала в Русия, но е работила в Перник, докато В. Радбил е 
завършила в Германия.

Малко повече данни има за Аника Спиридонова Герчева (Анна Спиридо-
нова Кушева), родена в Шумен през 1875 г., завършила през 1905 г. тригодишен 
курс за зъболекари в Медицинския факултет на Киевския Императорски Уни-
верситет със звание „зубной врач“ и практикувала в Шумен. През периода 
1911-1925 г. е била председател на Шуменското зъболекарско дружество.

Следователно през 1907 г. у нас е имало вече не малко дипломирани 
жени и, както се вижда, те са навлезли бързо и енергично в зъболекарската 
територия и не само, но  постепенно са започнали да заемат и отговор-
ни длъжности в ръководствата на зъболекарския съюз и на неговите про-
винциални клонове. Не малко от тях са вземали участие и в научния живот 
на Българския Зъболекарски Съюз.

Мария Николовя Гудева е завършила във Франция 
през 1910 г. и е практикувала в София в продължение на 
18 години. Владеела е френски, немски и английски и е била  
активен сътрудник на “Зъболекарски преглед”, избрана за 
член на редакционния съвет на списанието. Тя е подарила 
цялата си научна литература на основаната  библиотека 
на Българския Зъболекарски Съюз.

Така започва процесът на феминизирането на 
зъбо лекарската професия у нас и през първите две-три 
десе тилетия на двадесетия век в зъболекарските каби-
нети  вече са работили все повече и повече жени. А как 

самите те са оценявали своята роля в обществото може да разберем от 
следното тяхно изявление:

„Ние зъболекарките, сме най-типичният представител на жената на профе-
сията. Нашата професия ни затваря цял ден всред нея, и не за ден два, не за недели и 
месеци, а за години, дълги години, свързани с края на живота ни. И колкото по-силно 
се свързваме с нашата професия, колкото тя става по-незаменима в нашия живот, 
толкоз повече ние се задължаваме към тая професия, толкова повече трябва да жи-
веем с нея и за нея“.

Така пишат нашите колежки през 1935 г. в един свой „Апел“, публикуван 
в списание „Зъболекарски преглед“ и адресиран до всички зъболекарки у нас, кой-

Мария Николовя Гудева
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то представлява енергичен призив за по-активно участие в професионалния 
живот.

В столицата, където нормално се съсредоточава значителен брой зъбо-
лекари, нашите колежки решават да провеждат приятелски „женски“ научни 
сбирки, нещо което успяват да осъществяват редовно в продължение на 
години. На тези малки конференции те изнасят „реферати“, т. е. кратки 
доклади, пият чай и се забавляват. За тях обаче тези срещи са били особено 
важни и по една друга причина - защото са способствали „.. новите колежки да 
се запознават с по-стари колежки и да не се чувствуват чужди една на друга“.

В Софийското настоятелство на Българския Зъболекарски Съюз раз-
вива активна дейност зъболекарката Цветана Събева Рашева-Церовска 
(1887-1938), завършила в Харков през 1910 г., а през 1922 г. 
е избрана в Управителния съвет на Зъболекарското коо-
перативно потребително дружество. 

Една от многото й заслуги е и тази, че в 1932 
год. тя обединява жените зъболекарки от Софийската 
колегия около себе си. 

“... Тия, които присъствахме на нашето първо 
събрание, няма никога да забравим с какъв ентусиазъм 
се отзоваха колежките на нейния позив към повече обществена дейност. В 
1932 год. ние преживявахме тук размирни времена. Създадените тогава ла-
гери тровеха душите ни. Тя често повтаряше, че всичко хубаво и ценно се 
топи и изхабява в тези лични борби и ето защо, ние жените, с общи усилия 

Цветана Рашева

Киро Димитров, Цветана Рашева, д-р Иван Немцов, Панайот Жейков
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трябва да заработим за успокоение на духовете и за по-спешното постигане 
на нашите общи задачи”.

В провинцията жените също са участвали дейно участие в профе сио-
налния живот, организирани в местни одонтологични дружества - клонове 
на Българския Зъболекарски Съюз, разкрити в по-големите градски центрове 
в страната.

ШУМЕН  По данни на д-р Кръстьо Шпатов, първият зъболекарски 
кабинет в Шумен  е бил разкрит през 1901 г. (на ул. Цар Калоян) от зъболе-
карката Богдана Бояджиева (1877-1937), съпруга на адвоката Петров, завършила 
през същата година зъболекарство в Москва.

Непосредствено след нея в Шумен разкрива своя кабинет (срещу халите) 
Юрданка Калдаръмова-Сенкова, една от основателките на Първото Българско 
Одонтологическо (Зъболекарско) Дружество, която през 1904 г. се премества 
в Търново. 

Още една зъболекарка пристига в Шумен през 1902 г. Това е Анастасия 
Чанева (1884-1953), родена в Шумен (по мъж Молова), завършила в Москва през 
1902 г. През 1905 г. тя се премества в Сливен, а след това се установява 
във Варна.

През 1906 г. в града се установява на работа Аника Спиридонова Герче-
ва (Анна Спиридонова Кушева), още една от основателките на Първото 
Българско Одонтологическо (Зъболекарско) Дружество. След нея пристига 
Мария Ива нова Дочева (1907 г.), а през 1910 г. в града се установяват на работа 
Дося Янакиева и Мария Янакиева.

От особен интерес е обстоятелството, че до 1912 г. в Шумен няма 
мъже-зъболекари, а само някои лекари са се занимавали и с лечение на зъби. 
Тук съсловието е напълно феминизирано. Нещо повече – на 8 март 1911 г. по 
инициатива на Анна Кушева е било основано Шуменско одонтологично дру-
жество като клон на Българския Зъболекарски Съюз с участието на Мария 
Дочева, Дося Янакиева и Мария Янакиева. Приет е бил устав на дружество-
то и избрано тричленно ръководство под председателството на Анна 
Кушева, която е заемал тази длъжност от 1911 до 1925 г. За този период 
шуменското дружество е провело 16 протоколирани сбирки. 
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ПЕРНИК В града е работила през 1924 г. Д. Мутанова, една от основа-
телките на Първото Българско Одонтологическо (Зъболекарско) Дружество. 

КЮСТЕНДИЛ В Кюстендил, все по данни на Иван Йовчев, през 
първото десетилетие на ХХ век са работили няколко зъболекарки.

Първата от тях е Антонина Ястражембска, родена в Одеса през 
1889 г., която през 1911 г. се премества в София, където работи до 1925 г.

След нея в Кюстендил разкрива кабинет Елена Жабинска, завършила 
зъболекарство в Нанси през 1910 г. заедно с още една кюстендилка – Пенка 
Мечкарска – която също е предпочела да разкрие по-късно кабинет в София.

Други две зъболекарки от Кюстендил са завър ши ли значително по-къс-
но. Това са Анна Урумова и Олга Попниколова, и двете родени през 1903 г. и 
завършили в Лайпциг съответно през 1926 и 1927 г. 

ДУПНИЦА През 1910 г. в града е работила д-р Стефа Стойнева, 
завършила в Киев. През 1915 г. в града е била разкрита Второстепенна дър-
жавна болница в която е работила и зъболекарката Мария Хесамчиева.

СИЛИСТРА През 1912 г. там започват работа двама нови зъболекари 
– семейство Боян и Стефана Недеви. Стефана Недева Шонтоева е родена 
във Варна на 23 януари 1890 г., следвала и завършила в Одеса. Работили заедно 
в Силистра до 1914 г., когато Б. Недев се преместил в Тутракан, а оставил 
жена си постоянно да работи в Силистра.

ПЛЕВЕН През 1911 г. в Плевен се установява на работа Теодора Си-
меонова Манева, родена през 1882 г. и завършила в Одеса.

Много и най-разнообразни са проявите на жените в нашето съсловие и 
е трудно те да бъдат изброени, дори и накратко. Може само да се изкаже въз-
хищение от тяхната самоотверженост, защото въпреки тежките условия на 
съществувание в онези години нашите зъболекарки не са загубили нито силата 
на духа си, нито научните си интереси и наред с ежедневната си практическа 
дейност са се стре мили да се организират, да си сътрудничат и да изградят 
едно свое общество на основата на искрени колегиални отношения, което им 
помогнало да преодолеят огромните трудности. 
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ЗЪбОВаДцИТЕ - КаВалЕРИ На ПЕлИКаНа

Труден е бил пътят на тези първи зъболекари, пионери, изправени не 
само пред тежката задача да лекуват едно тънещо в санитарно невежество 
население и да се борят с предразсъдъци и суеверие, но и да трябва да огра-
ничават дейността на самозвани лечители - най-вече бръснари (бербери), 
подковачи (налбанти) и други местни зъбари.

“… В някои берберници майсторите упражняваха 
допълнителен занаят, завещан им от турските години 
- вадеха зъби. За да се знае,че там е „кабинет“, окачваха 
на прозореца парче мукава с разкривен надпис <ВАДЯ 
ЗЪБИ БЕЗ ОХ!>. Тук трябва да се подчертае, че 
тази зъболечебна система за съвместна зъбаро-бер-
берска дейност не е била измислена от нашите 
зъбовадци, а е била импортирана от напредналите 
западни страни. 

Доказателство за това е тази скулптурна 
група на тема „вадене на зъби плюс бръснене“, която 
украсява фасадата на San Marco във Венеция.

Тя е от 1200-1250 година и на нея неизвестен автор показва как бръсна-
рите са вадили зъби. Тази практика е била широко разпространена в Европа 
през средните векове и практикувана през следващите столетия чак до 
края на 19 век.    

Такава е била картината и на зъбо ле чеб ната помощ у нас не само през 
доосво бож денската епоха, но и дълги години по-късно – чак до първите десе-
тилетия на ХХ век. Последиците от тази дейност често са били трагични: 

„… Вестниците изнасяха случаи на счу пени челюсти, тежки инфекции, сочеха 
не хайството на общинските власти и изтъкваха, че това е присъщо на страни без 
култура … но надписите с разчекнатите букви си висяха на прозорците“.

Още в първия брой на съюзното списание “Зъболекарски преглед” от 
м. септември 1911 г. намира място едно съобщение, озаглавено ЖЕРТВА НА 
НЕВЕЖЕСТВО, което гласи: “... Редко ставатъ достояние на печата и обще-
ството нещастните случаи отъ зъбарите, тъй като техните клиенти обикновено 
са отъ ония, които не знаятъ или не умеятъ да дирятъ правата си. Като изклю-
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чение отъ това е следниятъ пресенъ случай: младежът Г. Ханд жиевъ, 22 год., родомъ 
отъ Сливенъ, си вадилъ зъбъ при бръснаря П. Юр дановъ въ София, вследствие на ко-
ето му изтича окото. И понеже Ханд жиевъ билъ крайно беденъ, то въпросътъ лесно 
щялъ да се уреди парично, ала някаква случайностъ попречила и бръснаря-зъбаръ билъ 
даденъ под съдъ”.

Измежду прочутите народни лечители са известни имената на 
монасите Матей Преображенски (1828-1875) и на Хаджи Евтим Симе-
онов от Гложенския монастир (1800-1895), които са се занимавали с 
лекуване и вадене на зъби. Всред своите класически сопотски герои 
Иван Вазов описва кафеджията хаджи Ахил, който същевременно бил и 
бръснар и зъбовадец.

“... Този хумористически портрет напечатах първен в <Наука>, г. II, 1882, 
кн. I и II, юли и август” пише Вазов. “... Хаджи Ахил в действителност се казваше 
хаджи Христо (Лилко) Славчов”.

В нашата художествена литература темата за зъбовадците се среща 
често. В своя разказ озаглавен ”ЗЪБОЛЕКАРЯТ”, с великолепно чувство за 
хумор, Чудомир пише: 

“В наше село ни вади зъбите Станчо Глухарят. Кабинетът  му е на двора, 
под инджирката круша, а столът му е дръвникът. Той е един плосък пън, дето си 
сече дърва, удобен е за сядане и отстрани има два чепа, дето се хващат болните, кога 
изпадат в критичност.” 

Чудомир описва подробно клещите “ ... дето 
от три оки стари петали му ги направи Ферад нал бан-
тина” и павурчето с ракия за плакнене “ ... задръс-
тено със сламка, та да не пуска много ракия, защото 
вед наж, като вадил на Дянка фурнаджият един кътник 
и му дал да сръбне да си напари болното място, той 
сму кал, смукал и го оплакнал до дъно.” Не стига това, 
но “ ... не минало неделя, и пак дошъл да му вади здрав 
мъдрец само заради павурчето”. За услугата Стан чо 
Глухарят вземал “ ... по два лева на зъб, но и за три 
яйца се съгласявал”.

В тази епоха, а и далеч по-късно, не са липс-
вали и най-различни по народност и практически 

Пътуващ зъбовадец от 
XVI век Гравюра от Lucas de 

Leyde (1523) Rijksmuseum 
в Амстердам
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опит чужден ци, които са преминавали през страната за да упраж ня ват про-
фесията си на „пътуващи зъбовадци“, особено по време на сборове и панаири.

Други са се установявали за кратко време в някои град и са обслужвали 
пациентите си най-често в местната спицерия, т. е. в аптеката.

ДЕНТИСТИТЕ ПРИСТИГАТ И  У НАС. В Русе на 25 май 1869 г. 
се появява едно съобщение във вестник „Дунав“, чрез което един обявил се 
за „д-р“ дентист на име Robini, вероятно италианец или французин, съобща-
ва „ … тия дни понеже пристигна в Руссчюкъ и има намерение да се замае за няколко 
време, той известява на почитаемата публика, че които страдатъ от зъбоболъ, 
незабавно да се отнесатъ към него … въ градската спицария“: 

Според някои автори въпросни-
ят д-р Робини е бил завършил Виен-
ския Медицински Факултет и е прак-
тикувал в Русе от 1868 до 1871 г., но 
от пуб ли ку ваното съобщение могат 
да се напр авят съвсем други изводи. 
Той не опре деля за колко време „ще се 
за мае“ в града, а става очевидно и че 
въоб ще не е имал „постоянен адрес“ и 
кабинет, в който да приема клиенти-

те си, а ги е очаквал в градската аптека.
Преди Робини, още през 1865 г., в Русе е отпечатано подобно известие 

от д-р Sigismund Landau, също виенски възпитаник, който остава в стра-
ната ни чак до 1870 г. 

Друг “пътуващ дентист“, Г. Ж. Жю-
сти, публикува своето съобщение през м. 
март на 1874 г., от което също може да се 
приеме, че и той спада към категорията 
амбулантни лечители, известни не само 
като „шарлатани“, но и като „кавалери на 
пеликана“ (наименование, което е произля-
зло от инструмента за вадене на зъби, на-
подобяващ човка на пеликан). 

Инструменти тип “пеликан” 
 (1564)
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Дентистът Г. Ж. Жюсти е имал и точно определено работно време 
- той е приемал в градската спицария „… от два до десет часа, по турски“.

Не така стои въпросът за италианеца д-р Angelo Gastaldi, който пуб-
ликува на 14 януари 1873 г. едно съобщение за откриване на практиката си, 
в което четем:

„… Анджело Гасталди, припознатъ от лекарската комисия в Руссе, имамъ чес-
тъ да известя на почитаемата публика …“. Това негово твърдение, че е припо-
знатъ от лекарската комисия в Руссе означава, че той е имал някакъв документ 
за специална подготовка и признат статут на зъболекар-дентист, а освен 
това, че от страна на градските власти е съществувал известен контрол 
върху дейността на зъбовадците.

Наред с това Гасталди съобщава, че приема пациентите си „ … в дома 
на г-на Параскева Дамианова …“, което безсъмнено означава, че той е разкрил 
собствен кабинет за по-продължителен срок от време.

За този Параскев Дамианов разказва ботевият четник Никола Об-
ретенов, син на знаменитата баба Тонка, в книгата си <Спомени за българ-
ските възстания>: „… Главното възпитателно средство в училището беше боят. 
Всички учители биеха, но най-немилостиво биеше даскал Парашкев …“. И на други 
места в нашата мемоарна литература се среща името на учителя Параскев 
Дамианов, известен като способен преподавател. Следователно Анджело 
Гасталди се е настанил не къде да е, а в дома на виден русенски гражданин, 
при това „ … чорбаджийски зет“. 

От не по-малко значение е и онази част от неговото съобщение, от коя-
то могат да се правят изводи за професионалната му квалификация. Той пише  
„ … можа да излекувамъ всекакви строшени корени, да чистя и избелвамъ развалени 
и меризливи, да направя ягки разклатените, да пълня съ злато и сребро наедените, 
да исправямъ кривите зъби на млади хора и с една вода да излекувамъ каквито и да 
са развалени зъби“. 

Явно е, че Гасталди, казано на днешен език и с подходящо чувство за 
хумор, е бил специалист по хирургична стоматология, ендодонтия и карие-
со логия, имал е опит и като пародонтолог, а на всичкото отгоре е изправял 
кривите зъби на млади хора, поради което можем да го обявим и за първия 
ортодонт в нашата страна (Боснев, Ив. Зъболекари чужденци в Русе преди ос-
вобождението. Стоматология, 68, 4, 74-79, 1986). През 1883 г. в Русе пристига 
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дентистът Леон Розенберг, който остава у нас до 1912 г.
Малко след настъпването на двадесетия век, към 1903 г., в Русе се 

настанява “... първият и единствен в града зъболекар Живков, току що завършил 
науките си в чужбина” (Казасов, Д.  Някогашните наши градове. София, 1975 г., 
стр. 80).

През 1905 г. в града се установява на практика 
и зъболекарят Б. Т. Малчев, дипломиран в Държавна-
та зъболекарска школа в Женева през 1904 г. със звание 
Chirurgien-Dentiste, който е един от член-основателите 
на Първото Българско Одонтологическо Дружество. 

През 1910 г. е основано от 9 зъболекари Русенско-
то зъболекарско дружество, клон на Българския зъбо-
лекарски съюз. Едно съобщение в списание Зъболекарски 
преглед от м. декември 1914 г. гласи: “... русенските колеги 

подновиха своето дружество, което до това време почти не съществуваше”. 
За председател на дружеството е бил избран Живко Икономов, а за 

секретар-касиер Стефан Златарев.

ЗЪБОВАДЦИ И ЗЪБОЛЕКАРИ. Известният наш стоматолог и 
историк д-р Доню Кадънков публикува една статия в сборника “Страници 
из историята на медицината у нас” от 1966 г. към която прилага таблица 
относно броя на зъболекарите в България по населени места от 1893 до 1923 г. 

В друга своя статия (Дипломирани зъболекари в България от 1905 до 1914 
г. Стоматология, 61, 3, 201-203, 1979), той съобщава, че в Русе през 1914 г. е 
имало 23 зъболекари, в Бургас – 10, във Варна – 18, във Видин – 6, във Враца 
– 6, в Кюстендил – 8, в Пловдив – 22, в Плевен – 7, в София – 65, в Стара 
Загора – 14, в Търново – 10 и в Шумен – 8.

Колкото се касае до нарастването на броя на общия на зъболекарите, 
според същите източници, се приемат следните цифри: през 1905 г. – 53, през 
1909 г. – 60, през 1910 г. – 121, през 1911 г. – 166, а през 1912 г. – 170.  

Какво е било положението в някои краища на страната показват от-
къслечни данни, публикувани през ХХ век от отделни зъболекари. 

Стефан Златарев
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ВАРНА  Варненският зъболекар Иван Димитров в една крайно инте-
ресна и остра статия, озаглавена “На вниманието на висшите санитарни 
власти” пише, че бай Петър от Ески Джумая, известният във варненски и 
шуменски окръзи пътуващ по панаири, сборища и кръчми народен зъбовадец 
е пристигнал в град Варна. “... Той покачил своята фирма на Темелковия хан в 
улица Таш йолу, а сам от кръчма на кръчма почнал да упражнява професията ... 
зъбарство”. 

В същата улица, необезпокоявана от градската санитарна власт е по-
качена и друга подобна на бай Петровата фирма. Това е фирмата “ВАДИ 
ЗЪБИ”, покачена под белберската табела на бръснаря Иван Колев. Екстрак-
циите се вършат “... зад бръснарската паравана между бръснарски отпадъци 
и помия”.

През 1901 г. на практика във Варна за кратко време се установява 
зъболекарката Юрданка Калдаръмова, по мъж Сенкова. През 1910 г. е имало 
основано Варненско зъболекарско дружество, клон на Българския зъболекарски 
съюз, в което са членували девет души.

ПРОВаДИЯ  Кара Сали от Провадия открито практикувал във 
варненски и шуменски окръзи. “... На провадийския панаир край бараките на 
различните акробати, палячовци, фокусници и др., пред лицето на административ-
ната власт, на площада пред околийското управление е инсталирал своята маса и 
известният Кямил зъбар (дишчия). Чрез звънец той привличал публиката. На мръс-
ната маса бил поставен пахар пълен със зъби и ръждясал зъболекарски универсален 
ключ”.

Подобни сцени на панаири, селски сборове, кръчми, бръснарници, къ-
дето пътуващи или отседнали зъбари са практикували своето изкуство са 
били обикновено явление в цялата страна.

СИлИСТРа До края на деветнадесети век лекуването на зъбите в 
Силистра и околностите се е състояло в изваждането им от зъбовадци. 
Първият зъболекар в Силистра (Окръг) е бил Стоянов през 1904 г. 

ШУМЕН Едно сериозно проучване на зъболечението в Шумен за го-
дините преди и непосредствено след Освобождението е дело на шуменския 
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зъболекар Кръстьо Шпатов. Той подробно описва зъбовадците в града: „ … 
С известна популярност в Шумен се ползвали Хюсню ефенди и арап Мехмед, родът 
на бръснаря Шукрю еденди, татаринът бръснар Гаффар Уста, аптекарят Костаки 
Йонидис и др.”. Арап Мехмед наистина бил преселен от Африка през 1860 – 
1870 г. и улицата, където е практикувал била наричана „арап махале“.

Непосредствено след Освобождението в Шумен „ … с вадене на зъби 
се занимавали фелдшерите Христо Маринов, Иван Обретенов и др., завършили фел-
дшерското училище в София, открито през 1882 г.“.

В по-късните години “ ... квалифицирана помощ, но само в случаи на зъбна 
инфекция, била оказвана от лекарите-хирурзи на служба в диви зион на та болница на 
Четвърта Преславска дивизия”, където д-р Дончо Георгиев е извършвал инци-
зии при тежки случаи на абсцеси. На 8 март 1911 г. е било основано Шумен-
ското зъболекарско дружество като клон на Българския Зъболекарски Съюз 
и в него са членували 4 души.

ТРЯВНа В своите спомени за родния си град нашият общественик 
и “министър на изкуствата и информацията” през 1945 г. Димо Казасов 
пише в книгата си <Някогашните наши градове>: “... В Трявна до 1894 г. няма-
ше лекар, нямаше и аптека ... а за зъболекар и дума не можеше да става”. Веднъж в 
месеца, обаче “... мълчанието на главната улица се нарушаваше от шум на файтон 
и от тропот на коне – знак, че е пристигнал чужденец“. Ако към това се чува и 
силен звънец “... тогава всички знаехме, че е пристигнал търновският зъболекар, 
който призовава страдащите от зъбобол да обкръжат файтона му, от чието се-
далище той извършваше съот вет ните операции. През останалото време неговата 
професия упражняваха двамата бръснари, на чиито дюкяни висеше пожълтялата 
обява ВАДИМ ЗЪБИ БЕЗ ОХ!”

ТЪРНОВО В Търново от 1879 г. практикува виенският възпитаник 
Ладислав Хофзигфрид, който по-късно работи във Варна, а от 1880 до 1881 
се премества в София, където същата година умира от коремен тиф. Въз-
можно е той да е бил “... търновският зъболекар”, описан в спомените на 
Д. Казасов за град Трявна.

Основател на зъболекарската колегия в гр. Ве лико Търново и неин 
председател в продължение на 12 години е Братован Братованов, роден в 
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гр. Севлиево през 1877 г. и завършил зъболекарство в 
Киев през 1910 г.

Той е един от изтъкнатите дейци на Българския 
Зъболекарски Съюз, избран за негов подпредседател на V 
Конгрес, състоял се през 1911 г. Дейно участие е взел и 
като член на Зъболекарското кооперативно дружество. 
Починал на 29 юли 1935 г.

СЕВлИЕВО  През 1896 г. в Севлиево започва рабо-
та военният лекар д-р Темистокъл Михайлов Параскевов, грък по народност 
от Анхиало (Поморие), който е първият лекар-зъболекар у нас. Той е завър-
шил медицина в Атина и специализирал зъболекарство в Париж през 1890 г. 
За него е известно, че е работил като военен лекар във Видин (1890-1893), а 
след това в Севлиево (1893-1899), където е открил частна зъболекарска клини-
ка, в която е лекувал бедните безплатно два пъти седмично. Освен това е 
издавал първото зъболекарско списание у нас “Зъболекарски сборник”, което 
е излизало през 1896 и 1897 г.  След 1914 г. Параскевов се изселва в Гърция.

СлИВЕН През 1901 г. в града се установява на практика зъболекарят 
Никола Върбанов, един от член-основателите на Първото Българско Одон-
тологическо Дружество, дипломиран в медицинския факултет на Харков-
ския руски университет през същата година със звание Зубной Врачъ. Той 
е бил избран за председател на Българския Зъболекарски Съюз на V Конгрес 
през 1911 г. Починал е на 3. 12. 1939 г. През 1910 г. е било основано Сливенско-
то аъболекарско дружество като клон на Българския Зъболекарски Съюз и в 
него са членували 3 души.

СТаРа ЗаГОРа  На 11 юни 1907 г. в града се установява на прак-
тика Боян Д. Хаджи Иванов, роден на 6 юли 1881 г. в Карлово. Завършил е 
Солунската българска гимназия, след което следва зъболекарство в Русия и 
се дипломира в Киевския Императорски Университет „Св. Владимир“ със 
звание Зубной Врачъ.

Той е един от член-основателите на Първото Българско Одонтологи-
ческо Дружество. През 1931-1932 г. е избран за касиер на Българския зъболекар-

Братован Братованов
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ски съюз и за председател на Софийското зъболекарско 
дружество. Взема участие в Първата световна война 
като зъболекар към Главната квартира на войската. 
След края на войната се завръща в Стара Загора, а след 
15 юни 1931 г. се установява на работа в София. Почи-
нал е на 19 ноември 1936 г. в София.

В града е работил и Атанас Козаров (роден на 24 
февруари 1877 г., починал на 26 май 1940 г.). Той е бил 
избрани за секретар на Българския Зъболекарски Съюз на 

V Конгрес през 1911 г. През 1910 г. е било основано Старозагорското зъболе-
карско дружество като клон на Българския Зъбо лекарски Съюз и в него са 
членували 4 души.

ШИРОКа лЪКа Тук работят Дамян и Екатерина Карови, първи-
те, които са завършли Зъболекарския факул-
тет в Цариград през 1931 г. 

Дамян Каров има големи заслуги за ис-
тория на зъболекарството, особено със своя 
“домашен” музей за развитието на зъболекар-

ството в Родопския край. Той е автор и на 
книгата “На Широка Лъка с любов”.

КЮСТЕНДИл Едно обстойно проучване на зъбовадците в този 
град е извършено от зъболекаря Иван Йовчев и публикувано в сборника 
“Сто ма тологична поликлиника проф. Славчо Давидов (Кюстендил, 1989)”. Из-
вестни зъбовадци са били бръснарят Юсеин Ибримов Ибишев (1860-1920), 
който имал едни клещи, купени в Цариград, и сина му Ибрахим-Ибрим Иби-
шов (1878-1959), който наследил от баща си бръснарницата, “занаята” да вади 
зъби и старите му клещи. 

Точиларят Иван Черногореца – Немия също е вадил зъби и е имал два 
чифта клещи – за долни и за горни зъби. Зъбовадци са били и Тошо фелдшера, 
Христо Зеленков и Георги чакръкчията. 

Известни са също и Стоимен Петрунов (1830-1905), синът му Георги 
Стоименов Петрунов (1860-1939), който получил от Букурещ два чифта кле-

Боян Хаджи Иванов

Клеща на зъбовадец 
от Родопите
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щи - едната била “коренярка”. Дори синът на Георги – свещеникът Атанас 
Георгиев Стоименов - също практикувал този занаят.

В село Таваличаво, Кюстендилско, по една случайност става зъбовадец Тренчо 
Терзиин (1820-1890). Историята е доста забавна. В Солун той искал да си купи едни 
клещи за подковаване на магарето си, но търговецът-грък му продал клещи за вадене 
на зъби. Тренчо не се отчаял когато разбрал грешката си, а веднага извадил един бо-
лен зъб на жена си, с което поставил начало на зъбовадаческата си кариера. Синът 
му Велин Тренчов Терзиин (1850-1920) станал дърводелец, но не забравил “занаята” 
на баща си, като предал клещите и на своя син Георги Велинов Тренчов (1900-1970).

По данни на Иван Йовчев, първият зъболекар, ус-
тановил се на практика в Кюстендил е Карамфил Ге-
оргиев, роден през 1865 г. в с. Коприва, Кюстендил ско, 
който през 1881 г. завършил военно фелдшерско училище 
и служил до 1897 г., когато напуснал и се записал да следва 
зъболекарство в Харков. В Кюстендил се е завърнал ве-
роятно към 1900 или 1901 г. и е работил в кабинет, към 
който е имало и зъботехническа лаборатория. В нея той 
обучил едно момиче, Райна Кацарска, да изпълнява зъбо-
техническите поръчки. През 1907 г. се е преместил в София 
и открил “Зъболечебна клиника на зъболекаря Карамфил Георгиев”. Той е автор на 
една популярна книжка от 56 страници, озаглавена “Зъболечебно ръко водство”.

През м. октомври 1911 г. е бил назначен за зъбо лекар в Българските 
Държавни Железници на мястото на уволнения Фридрих Фламих.

Следващият зъболекар в Кюстендил е Страшимир Каранов, роден 
през 1883 г. в Дупница и се записал да следва в Одеса през 1904 г. в т. нар. 
“Зъболекарска школа Марголина”. Открива кабинета си в Кюстендил през 
1907 г.

ДУПНИца В Дупница преди освобождението и до 1908 г. зъболе-
чението се е състояло в изваждания на зъби, извършвани от бербери и от 
ковачи. Известен с лечение и изваждане на зъби е бил Георги Константинов 
(1851-1917) от махала Вароша в Дупница. Изучил занаята си в Цариград, от 
където донесъл 2 вида клещи и други инструменти. Във Вароша е имал 
кръчма и бакалница, където упражнявал зъболечение. Изваждането на зъби 

Страшимир Каранов
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извършвал с голямо умение и сръчност. Лекувал болни зъби с модър камък. 
Имал клиенти от града и от селата. Околийският лекар му издал разреше-
ние да се занимава със зъболечение.

До Балканската война – 1912 г. – през пазарен ден градът бил посеща-
ван от “зъбари”, които шумно рекламирали занаята си. Движели се из града 
с файтон, биели звънци и подканяли гражданите и селяните да си изваждат 
болните зъби, което вършили на улицата.  През 1895 г. за пръв път в града 
се настанил дипломиран зъболекар, който работил в кабинета на д-р Георги 
Василиади, но липсват подробности относно неговата личност и дейност.

В градската амбулатория фелдшерът Васил Дръндаров (1871-1944) изваж-
дал болни зъби. Повече от 50 години се занимавал с медицина.

През 1909 г. в града се настанява зъболекарят д-р Крум Иванов Войнов 
(1883-1945) от гр. Дупница. Завършил зъболекарство в гр. 
Одеса (двугодишен курс), а през 1938 г. е вече председа-
тел на управителния съвет на Бъл гар ския зъболекарски 
съюз. Отначало сам извършвал зъбо те х ническата рабо-
та, а по-късно подготвил като зъботехник Александър 
Петрунов. Така зъболекарят Крум Войнов сла га начало-
то на зъботехниката у нас.

 След 1911 г. в града се настанява на работа зъболе-
карят д-р Георги Д. Панчаревски (1871-1948). След дългого-
дишно учителствуване той продължава обра зо ванието 
си и завършва зъболекарство в Лозана – Швейцария.

През 1915 г. (е разкрита Второстепенна държавна болница) в града ра-
ботят зъболекарите д-р Георги Дими тров, д-р Георги Панчаревски, д-р Крум 
Войнов и д-р Мария Хесамчиева. 

За времето 1934-1939 г. зъболекарската помощ е осигурявана в каби-
нетите на частно практикуващите зъбо ле кари. Там са лекувани и работни-
ци осигурени с книжки.

През 1939 г. се създава работнически диспансер, към който е разкрит и 
зъболекарски кабинет. В него е работил зъболекарят д-р Васил Георгиев (от 
7 ноември 1939 г. до декември 1941 г.), а вторият зъболекар д-р Благой Лябчев 
е постъпил на работа на 1 януари 1941 г. и е работил до пенсионирането си.

Още по на юг, в Мелнишко, е село Капатово, където след края на Пър-

Георги Д. Панчаревски
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вата световна война е имало двама 
зъбовадци. Христо Алексев Зиката-
нов (18 януари 1891-1964) след демоби-
лизацията през 1928 г. се завръща в 
селото си и започва да практикува 
вадене на зъби с клеща, подарена му 
от един военен лекар, от когото 
вероятно се е научил да вади зъби. 
През 1925 г. загубва клещата и си ку-
пува нова от София, която по-късно 

предава на сина си Стоян.
Другият зъбовадец в село Капатово е Атанас Хаджи Димитров (1890-

1950), който си е купил клещи в София през 1920 г. След изваждането на 
зъба е поставял на раната памуче с “кезап” (бяло лекарство в тъмно шише).

ЖЕНИ-ЗЪбОВаДКИ. Между зъбовадците е имало и жени. Пред-
шестве ничките на нашите първи зъболекарки са  няколко, не много на брой 
жени, които са се занимавали с лечение на зъби.  

В Габрово Ганка Табакова, дъщеря на зъбовадец, е вадила зъби. Веднаж 
по погрешка извадила здрав зъб, но веднага го поставила 
обратно и той зараснал и не се различавал от остана-
лите здрави зъби. Тя е известна като “баба Мага” (1884-
1964) от село Егълица, също наследила зъболекарското 
изкуство от баща си и работила в дома си като об-
служвала три села: Егълица, Чифлика и Калица. Нейният 
пациент сядал на земята, баба Мага здраво го хващала за 
главата и не го пускала докато не извади зъба. Правила 
е разни мехлеми и други “лекарства” против зъбобол.  

Друга зъбовадка е описана от Иван Йовчев в Кюс-
тендил. Тя е Анастасия Топускова (Аника) от с. Ветрен, родена през 1864 
г. Имала е голяма “клиентела” от цялия кюстендилски район. Използвала е 
една клеща, купена във Виена, наследена от свекърва й, която също вадила 
зъби. 

Христо Зикатанов Атанас Хаджи Димитров

Магдалена Илиева 
Постолова
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  ЗА “ДИШ-ХЕКИМИТЕ” - ЛЕЧИТЕ-
ЛИ НА ЗЪБИ. Лече нието и ваденето на зъбите като професия е било 
регламентирано в Източна Румелия още през 1880 г., няколко години по-рано 
от Княжеството, а на 5 януари 1888 г. Висшият Медицински Съвет в Со-
фия издал „Правилник за берберите по практикуване зъбоваденето“, валиден за 
цялата страна. В столицата Градското Общинско Управление издало дори 
една заповед, Приказ номер 318 от 6 август 1887 г. гласяща:  

“... Лицата, които са практикували досега зъбоваденето и зъбо лекуването, 
трябва да се снабдятъ съ свидетелство от Санитарното отделение при Общинско-
то управление, че им се разрешава подобна практика. Неизпълнилите настоящия 
приказъ ще бъдат глобявани съгласно чл. 96 от Закона за градските общини и преда-
вани  в даден случай на съда”. 

Съгласно тези документи такава дейност се разрешавала само на лица, 
положили съответен изпит пред лекари „ … заемащи държавна или общинска 
служба“. Задаваните въпроси се съдържали в „конспект“ от пет точки: 

1. Състав на зъбите.  
2. Разделението, видът и имената на зъбите.  
3.  Общо анатомическо понятие за челюстите и за зъбните алвеоли в част-

ност.  
4. Разните инструменти за вадене на зъби и действието с тях.  
5. Способи за спиране на кръвта след ваденето на зъбите (хеморагии). 
Издържалите изпита получавали свидетелство за правоспособност по зъбо-

вадство и Шпатов посочва имената на някои от този “първи випуск”: това 
са известните шуменски зъбовадци “... Гафаръ Абтуловъ, Мустафа Ибрямовъ, 
Фейзула Мустафовъ и Хюсеинъ Ахмедовъ, както и други отъ съседни райони: Петъ-
ръ Раевъ отъ Ески Джумая, Тодоръ Тодоровъ отъ Попово и учителятъ Ради Радевъ 
от Османъ Пазаръ”.

Някой би казал, че с този акт са били поставени основите на стома-
то логичното образование у нас. 
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ЗЪБОЛЕКАРИТЕ ПРЕЗ ВОЙНИТЕ  
1885 - 1945

В продължение на четвърт век след Освобождението през 1878 г. в 
нашата армия не е имало военни зъболекари. 

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА. По време на кратката някол-
ко седмична Сръбско-българска война през есента на 1885 година медицинска 
служба във войската почти не е съществувала, а за зъболекарска помощ въ-
обще не е могло и да се мисли. Този въпрос е ясно описан от Симеон Радев в 
неговия класически труд “Строителите на съвременна България” и в редица 
други исторически източници, един от най-точните от които е този на 
известния наш офицер Йордан Венедиков. 

Тежко ранените в лицево-челюстната об-
ласт са били лекувани в Александровската бол-
ница, където е взел участие и Игнаций Мушлер 
в качеството си на зъболекар-доброволец, за кое-
то е бил награден с орден на дружество „Червен 
кръст“.

Едва през 1904 г. е бил обзаведен първият зъ-
болекарски кабинет, разкрит към Военното учили-
ще в София, където е работил в продъл жение на 

две години известният софийски зъбо лекар Атанас 
Кисов. Той е взел участие в Бал-
канската война като санитар в 
37-и  пехотен полк и след Люле-
бургаските боеве е бил награден 
с орден за храброст. Кисов има 
голяма заслуга и за окончателното 
щатно утвърждаване на тази зъ-
болекарска длъжност, извършено 
през 1914 г.

Ранени войници в лицево-
челюстната област

Атанас Кисов в своя свръхмодерен за времето кабинет 
в София на ул. Княз Борис през 1904 г.        
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Като зъболекар на Военното училище е работил и Димитър Тошков, 
като е приемал юнкерите в домашния си кабинет през периода 1910-1912 г. 
до обявяването на Балканската война.

БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (1912-1913). През тази война не е имало орга-
низирана зъболекарска помощ за армията и зъболекарите са били мобилизирани 
като войници, като помощен санитарен персонал (какъвто е случая с Атанас 
Кисов), а тези които са имали военен чин са участвали като строеви офи-
цери. Единствено към Главната квартира е работил като военен зъболекар 
капитан Н. Бояджиев, който е лекувал щабните офицери. Щатни длъжности 
за зъболекари във войската не е имало.

Едно твърде забавно описание на състоянието на зъболечебната по-
мощ във войската по време на бойните действия през тази война дължим 
на зъболекаря П. Жейков, който е бил мобилизиран като строеви подпору-
чик. Тъй като командирът на дивизията – генерал С. – е страдал често от 
зъбобол, е било взето решение зъболекарят Жейков да бъде назначен като до-
макин към 5/9 болница, за да може при нужда да лекува началството и някои 
от щабните офицери. Лошото е било, че той не е имал нито инструменти, 
нито медикаменти. “ ... Един ден – пише Жейков – няколко болнични служители, 
засмени до уши, тичаха към 5/9 болница да търсят зъболекаря, комуто носеха един 
много ценен трофей, намерен в бръснарницата на бай Мустафа. Една ръждясала 
железна щипка, ръчно производство”.  След това клещата е била изтрита с 
пясък, лъсната и стерилизирана в една тенджера.

“... От тоя ден почна да функционира 
и зъболекарската служба при 5/9 полева болни-
ца, разположена край село Юскюдар, близо до 
Одрин. Славата на тази клеща скоро се разне-
се далеч по частите и .... ако кажем, че с нея са 
извадени над хиляда зъба, сигурни сме, че няма 
да повярвате, но истината е тая”, завършва разказа си Жейков (роден в гр. 
Ловеч и завършил зъболекарство в Нанси - Франция през 1912 г.). 

По време на войната някои зъболекари са носили със себе си клещи 
и медикаменти, а Минчо Стоянов и Иван Димитров по собствена ини-
циатива са оборудвали със свой инструментариум подвижен зъболекарски 
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кабинет при военната лаборатория край гр. 
Чорлу.

Има случаи и на зъболекари, които са 
били командировани към дивизионните ла-
зарети, какъвто е случаят с Георги Кънчев, 
който през 1917 г. е служил като доброво-
лец при 4-а Преславска пехотна дивизия и е 
преминал на работа като зъболекар към 4-и 
дивизионен лазарет в Ксанти. 

Зъболекарското съсловие е водило неп ре-
късната, упорита борба за създаването на зъбо лекарски кабинети в армията, 
в резултат на което още през 1911 г. за първи път са били създадени три 
зъболекарски служби към дивизионните болници в София, Шумен и Пловдив 
(последната по-късно е преместена в Гюмурджина). Тези длъжности обаче са 
били дадени на военните лекари-зъболекари Ал. Драганов (1879-1962) в София 
и Ал. Чапаров (1870-1962) – в Шумен, а непосредствено с обявяването на мо-
билизацията са били закрити, така че към армейските части през войната 
не е имало зъболекарски служби.

През 1914 г. броят на тези служби възлиза на 11 щатни мирновремен-
ни длъжности, като освен във Военното училище е имало 10 зъболекарски 
кабинети и към всяка дивизия. Първите военни зъболекари, назначени като 
цивилни чиновници, са били Минчо Стоянов – във Военното училище, а в 
съответните дивизионни болници както следва:  Георги Кънчев (Първа), З. 
Николов (Втора), Ю. Жеков (Четвърта), Радой Рачев (Пета), А. Панайотов 
(Десета дивизионна болница). Освен това е бил решен въпросът и за зъболе-
карската помощ по време на война.

Във връзка с това в Зъболекарски преглед е публикувано следното по-
яснение: “... зъболекари ще има във всичките полкове и етапните болници, дето ще се 
занимават най-вече със зъболекарска помощ. За тази цел всеки зъболекар ще вземе не-
обходимите свои инструменти. ... Офицерите зъболекари ще изпълняват зъболекарска 
длъжност, като запазват чина си, а долните чинове зъболекари стават чиновници 
приравнени по чин и заплата с подпоручиците”. Това е голям успех за съсловието 
и редакторите на списанието не пропускат да изкажат своята благодарност 
на военния министър генерал Фичев и на главния военен лекар г-н Бацаров.

Зъболекарски “кабинет”
 при бойна обстановка
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ЕВРОПЕЙСКАТА ВОЙНА. Нашата армия взима участие в бойни-
те действия от 1915 до 1918 г. Положението на мобилизираните зъболекари не 
се е променило. Те са работили със собствени инструменти към полковите 
лазарети, където зъболечебната помощ се е състояла предимно във вадене на 
зъби, и към щаба на армията и полевите болници, където е било извършвано 
и лечение на зъбите. 

“Зъболекарски кабинет в Щаба на Действащата Армия през 1917-1918 
г.” е написал на снимката зъболекарят Боян Х. 
Иванов от Стара Загора. Във войната уча ства 
като полкови зъболекар на 23-и пе хотен полк от 
8-а дивизия, като взема със себе си собствените 
си инструменти и бор ма шина. На фронта при 
Охрид се раз бо лява и медицинската комисия го 
отправя към Главната квартира в Кюстендил, 
където обзавежда зъболекарски кабинет и рабо-
ти за приравняване на зъболекарите със чино-
вете на санитарните офицери.

След демобилизацията на армията се за-
връща в Стара Загора, а след 15 юни 1931 г. се 
установява на работа в София.   

Санитарният капитан Никола Илиев Бананов е 
първият зъболекар при Щаба на Войската през Евро-
пейската война. Той има голяма заслуга за развитието 
на зъболечението във войската. Награден е с военни и 
граждански ордени.

В края на войната с Царски указ № 11 от месец 
май 1918 г. са били произведени в чин санитарни подпо-
ручици 74 зъболекари, между които Михаил Елмазов, Па-
найот Дидов, Карник Тютюнджяян, Минчо Стоянов, 
Георги Кънчев, Янко Чернев и др.

Михаил Сенков (1993-1935), роден в гр. Пловдив, е завършил киевския 
Императорски Университет „Св. Вла димир“ през 1906 г. и се е установил 
на практика в София след като е практикувал известно време във Варна, в 

Никола Илиев Бананов
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Търново и Плевен. На II и III Конгрес на Българския зъ-
болекарски съюз е избран е за секретар на управителния 
съвет. Михаил Сенков е един от първите зъболекари 
на държавна служба към БДЖ. През Първата световна 
война участва като зъболекар. 

Като зъболекар е участвал мобилизираният в 6-и 
пехотен полк и  в 49-и пехотен полк Атанас Кисов.

Много скоро се е наложило зъболекарите да из-
върш ват не само пряката си зъболечебна работа, но е 
трябвало да оказват помощ и при различни огнестрел-
ни нараня ва ния в лицево-челюстната област: “ ... поч-
наха да се явяват случаи със скорбут, а пък тия, които прис-
тигаха със счупени челюсти, бяха в окаяно състояние” – пише 
зъболекарят Иван Димитров от Провадия.

През тази война около 40% от нараняванията са 
засягали главата с тежки поражения в лицево-челюстната област и поради 
липсата на квалифициран, добре подготвен медицински персонал на фрон-
товата линия, много от ранените не са получавали необходимата помощ 
преди да бъдат евакуирани към съответните специализирани хирургични 
болници.   

На 9 ноември 1916 г. началникът на Санитарната част при Щаба на 
1-а Отделна Армия санитарен полковник д-р Илиев нарежда на зъболекаря 
санитарен поручик Жейков да замине за около 10 дни в гр. Прилеп за оказване 
на помощ на ранени с челюстни фрактури от огнестрелно оръжие. 

В отговор на тази заповед санитарният подполковник д-р Мендизов, 
етапен лекар на 1-а Армия донася, че зъболекарят санитарен поручик Жейков 
е намерил 12 случая на ранени с фрактури на челюстите, които са били опе-
рирани във 2/3 Запасна болница  “ ... гдето им се направи кюретаж и зашиване, 
поставиха им се шини и се оставиха зачислени в болницата, догдето бъдат подгот-
вени за евакуация”.    

Освен това в донесението се казва още, че подобни случай пристигат 
ежедневно от полевите болници, поради което се налага поручик Жейков да 
бъде преместен в 2/3 болница “... за оказване на рационална оперативна зъболе-
карска помощ на ранените в устата, рес пек тивно в челюстите”.

Михаил Сенков
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В януарския брой на Зъбо-
ле карски преглед от 1915 г. плов-
див ския зъбо лекар Кар ник Тютюн-
джян, който е и един от двамата 
редак тори на списа нието, публику-
ва статия та “Прин ципи при трети-
ра нето на че лю ст ните фрак ту ри”. В 
нея авторът разглеж да всич ки въ-
про си, свързани със счупва ния та 
на лице вите кости от огне стрел-
ни нара ня вания: имоби ли зи  ране на 
фраг  мен тите, използване на шини, начи ни те на хранене на болните и т. н. 

Списанието публикува и ста тия та на Георги Кънчев “Челюс т ни шини и 
протези”, със сходна тема ти ка, изне сена като доклад на Осмия конгрес през 
месец март с. г. Не липсват и съобщения за снабдя ва не то с хирур гически ин-
струменти на пол ковете, на санитарните дружини и на полевите лазарети 
в някои чужде странни армии.

Очевидно редакционната 
поли ти ка на Зъболекарски преглед 
през този период е била насочена 
към спешна подготовка на наши-
те зъболекари към въпросите на 
лицево-челюстната травматоло-
гия във военно време.

Към края на 1917 г. към ар-
мейските болници са създадени 
армейски  зъбо тех ни чес ки лабора-
тории (всичко 5 – по една за вся-

ка армия), завеждани от зъболекар–офицер и трима зъботехници-подофицери 
с обслужващ персонал трима редници. В тези лаборатории са се изработва-
ли протези и шини за фрактури при огнестрелни наранявания. 

Зъботехническите лаборатории са били малко на брой, късно са били 
съз дадени, а освен това са правили предимно протези, докато необходими-
те за ранените в лицево-челюстната област шини не са били изработвани 

Ранени войници в лицево-челюстната област
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поради това, че самите зъболекари не са 
имали достатъчно опит за такъв вид 
лечение. “... Ето защо – съветва зъболека-
рят П. Антиков в една своя статия в 
Зъболекарски преглед – освен предвиждане-
то на добре уредени лаборатории, зъболекар-
ският персонал трябва да бъде обучен за ши-
ниране на челюсти. Това може да стане чрез 
подходящи курсове устроени от Главното са-

нитарно ръководство на армията”.   
Санитарният капитан д-р Л. С. Каблешков пише:  “ ...вярвам няма да 

се повторят грешките от миналото; освен 
екипировката на кабинетите при армиите 
(от мирно време) ще трябва своевременно да се 
устрои подготовката на зъболекари в челюст-
ната хирургия, предимно при фрактури на че-
люстите за изготовка и правилно поставяне 
на шини и протези”. 

“... Последната война ни научи много 
нещо във връзка с организирането на зъболечеб-
ната служба във войската” заключават много от зъболекарите участници в 
Първата световна война.

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА  (1939-1945). През 1938 г. за началник 
на военносанитарната служба във войската е назначен д-р Христо Боснев, 
чиято военна кариера започва в навечерието на Балкан-
ската война като кадет и юнкер във Военното училище. 

Участвал е като артилерийски офицер в Балкан-
ската война при обсадата на Одрин, във Междусъю-
зническата война и в Първата световна война като 
командир на батарея, награден с орден за храброст и с 
германския Железен кръст.

След края на Първата световна война той се 
увол нява с чин капитан и заминава за Грац (Австрия), 

Зъботехническа лаборатория към 
Щаба на Четвърта армия

Зъботехническа лаборатория към 
II и III армейски болници

Генерал д-р Христо Боснев 
(1894 - 1977)
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където завършва медицина. Завръща се в България и постъпва отново в 
армията като полкови военен лекар в Неврокоп (Гоце Делчев), в Пашмакли 
(Смолян), а по-късно като ди ви зионен лекар във Враца и като армейски лекар 
в Пловдив. 

През 1938 г. е назначен за началник на военно-санитарната служба и в 
продължение на 6 години поставя основите на модерната военно-санитарна 
служба у нас. Напуска поста си през м. септември на 1944 г. 

Стоматологът-историк д-р Доню Кадънков пише в сборника “Стра-
ници из историята на медицината у нас” от 1966 г.:  

“...По време на Втората световна война (1939-1944 г.) благодарение ор-
ганизаторската дейност на началника на военно-санитарната служба генерал 
д-р Христо Боснев постепенно биват открити зъболекарски служби в диви-
зионните болници, авиацията, флотата и самостоятелните части. 

От 1940 г. е уредено по-бързото авансиране на санитарните офицери, 
а зъболекарите авансират до чин полковник. Създадени са условия за квали-
фициране на лекарските кадри и се издига реномето на военния лекар. Към 
ОВБ (Общовойсковата военна болница) е създадено “зъбно-челюстно отде-
ление” със стационар и зъботехническа лаборатория. През 1942 г. е създаден 
и Зъболекарски институт в София.

Открити са зъботехнически лаборатории към армейските болници 
и авиацията, като войниците получавали безплатна протезна помощ, а на 
зъбно пострадалите се работи безплатно и златна работа.

Зъболекарските кабинети били модерно обзаведени и снабдени с необхо-
димия съвременен инструментариум и материали за мирно и военно време. За 
военно време зъболекарските служби са обзаведени с военно временни зъболекар-
ски набори (набор № 1-4, 252 бр.), зъболекарски хирургически кабинетен набор 
№ 12, 11 броя) и зъботехическа лаборатория. (Те се ползуваха от нашата армия 
през Отечествената война, ползват се и сега – 1966 г.)

Уредено бе и служебното положение на зъболекарите във войската, 
като зъболекарите не офицери завършиха курс през 1941 г. в Скопие и полу-
чиха чин «запасен санитарен офицерски кандидат». По време на война са пред-
видени щатни зъболекарски длъжности в полковете, дивизиите, армейските 
и местните военни болници. Към военното министерство бе мобилизиран 
зъболекар, занимаващ се с мобилизацията на зъболе-карите.
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През 1940 г. (от 3 до 10 април) за пръв път бе проведен курс по «челюст-
на хирургия и протетика» с професори от Франция и Германия, а през 1943 г. 
(от 20 октомври до 3 ноември) бе проведен втори курс от немски лектори“.

Високата оценка за състоянието на Военно-санитарната служба и за 
нейното развитие до м. септември 1944 г. се споделя и потвърждава от цяло-
то лекарско и зъболекарско съсловие у нас. В една статия от м. януари 1945 г. 
зъболекарят К. Тютюнджян пише:  “ ... В последните три години положението на 
зъболекарите съвсем се измени: те са приравнени към санитарните офицери и занапред 
ще служат в армията само като зъболекари и във военно и в мирно време. Във военните 
болници са открити зъболекарски станции, в които се извършват почти всички зъбо-
лекарски работи на войниците. Образцов в това отношение е “челюстният отдел” на 
Софийската армейска болница, гдето много челюстно-ранени войници намират добро 
и делово лечение”.

В края на 1944 г., когато българската войска взема участие във войната 
срещу Германия, към армиите се разкриват отделения по лицево-челюстна 
хирургия с по 20 легла, където се извършва първична хирургична обработка 
преди евакуацията на ранените към София в Първа софийска местна хирур-
гична военна болница, в която е разкрито “челюстно хирургично отделение“ 
със 100 легла.

ИЗМИНАТИЯТ ПЪТ
В годините след първото учредително събрание през 1905 г. 19 млади 

ново завършили зъболекари и зъболекарки, които са основали Първото Бъл-
гарско Одонтологическо Дружество, отдават силите си за преодоляване на 
царящото всред народа санитарно невежество и за провеждане на непосилна 
борба срещу незаконно практикуващите самозвани дентисти и зъбовадци. 

С течение на годините към тези първи строители на Българския 
Зъболекарски Съюз се присъединяват все повече млади хора, завърнали се в 
страната след завършване на  образованието си в чужбина.

С общи усилия те основават Зъболекарско Кооперативно Потреби-
телско Дружество, което да укрепи икономически съсловието и да му осигу-
ри независимост от алчните домогвания на чуждестранни фирми. 
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Започват да издават собствен печатен орган - списанието “Зъболекар-
ски преглед” - което се превръща в мощно средство за защита на съсловни-
те интереси, за популяризиране на постиженията на зъболекарската наука и 
практика от напредналите страни, за разпространение на научната мисъл 
и за пропагандиране на опита от практическата дейност в нашата страна.

Стремят се да прочистят професионалния език от чуждици и да съз-
дадат, където това е възможно, българска терминология в зъболекарството.

Борят се за създаване на зъболекарски служби в училищата, в град-
ските болници, към Българските Държавни Железници и във войската и 
постигат големи успехи.

Основават и Взаимно-спомагателна каса за застраховки, която да им 
осигури спокойни старини.

По-късно, уверени в смисъла на своето предназначение те заявяват  
“ ... ние трябва да изпълним дълга си и към идните поколения, на които, нека ни бъде 
това свят завет, сме именно ние призовани да завещаем една организация крепка и 
здрава, сплотена, единна и неразривна”.

Уверени са и в признанието на бъдните поколения: 
“... И някога безпристрастният историк не ще може без възхи-

щение   да отмине стоманената воля на едно малобройно, но единно 
съсловие, което е допринесло твърде много за културата и напредъка 
на страната ни” (Минчо Стоянов, януари 1931 г.).
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ВТОРА ГЛАВА

1947-1989 Г.

СЪДБОВНАТА 1949-ТА ГОДИНА

Пряко свързан с икономиката и политиката на обществото, Български-
ят зъболекарски съюз не се е развивал самостоятелно и независимо от обкръ-
жаващата го среда и събития. Ето защо, макар и в малък мащаб, и в живота 
на зъболекарския съюз са налице сериозни политически борби.

Поглеждайки назад към миналото, с днешна дата се връщаме към печал-
ната тогавашна действителност.

На ръководството на Българският зъболекарски съюз се внушава да се 
„разтури съюза “ в изпълнение на Конгресните решения от 1947г., с пълното 
съзнание, че изпълнява желанието на голямото болшинство съюзни членове и 
имайки предвид интересите на народа, Централният съвет на Българският 
зъболекарски съюз упорито работи за вливането на съюза в профсъюза на 
здравните и хигиенни работници. По този повод се изгражда комисия, съста-
вена от бюрото на Съюза на здравните и хигиенни работници и по двама 
представители от заинтересованите съюзи, както следва:

- за Българския зъболекарски съюз – Б. Боянов и Д. Михалев
- за Българския лекарски съюз – А. Симеонов и Д. Матеев 
- за Българския фармацевтичен съюз – Й. Йорданов и Н. Стоянов.
По това време Българският зъболекарски съюз има изградени 44 клона 

в страната, в  които са членували 1323 зъболекари, от които 922 мъже и 501 
жени. Членският внос е бил по 500лв., а за частно практикуващите зъболека-
ри – 1000лв.

Финансовите приходи на съюза преди неговото ликвидиране са възлизали 
на стойност 5 727 424 лв. Освен тази парична наличност Зъболекарският 
съюз е разполагал и с апартамент, който се е намирал на ул. “Преслав” №9 
на стойност 4 400 000 лв., библиотека от 350 тома и инвентарни предмети 
на приблизителна стойност – 600 000 лв. За съдбата на това имущество 
липсват сведения.
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На 03.10.1949 г. се провежда Национална конференция. Въз основа на реше-
нието на смесената комисия Българският зъболекарски съюз се разформирова 
и се слива в общия Съюз на здравно-хигиенните работници към Централния 
съвет на Обединения работнически профсъюз.

Българският зъболекарски съюз, основан на 20.12.1905г., след чети-
ридесет и четири години независима активна и ползотворна дейност, е 
разтурен съгласно решенията на така наречената смесена комисия, коя-
то: “ ... е с пълното съзнание, че изпълнява желанията на голямото болшин-
ство съюзни членове и има предвид интересите на народа ...”.

Организираният спектакъл завършва с поздравителни телеграми до Й. 
В. Сталин, Мао Дзе Дун, ЦК на БКП, Правителството на НРБ, Райко Дамя-
нов – председател на УС на ОРПС, МНЗ и Комитета за мир в Париж.

На по-старото поколение, което ентусиазирано работи и живя с илюзи-
ята за обновлението на нашето общество, добре е позната атмосферата на 
“възторжените телеграми” и “единодушните решения”, гласувани с “абсолют-
но болшинство”.

„Здравите”  социалистически основи

От началото на 1950 г. здравеопазването бързо и решително се преу-
стройва на социалистически основи. Реорганизацията в здравната мрежа, как-
то и дискусиите по зъболечението наложиха да бъдат преименувани зъболекар-
ските отдели в МНЗ и Медицинска Академия в стоматологични. Преименува 
се и сп. “Зъболекарски преглед” и през 1951г. излиза под заглавие “Стоматология” 
с редактор Т. Бурков.

Според онова, което многократно ни се натрапваше, старателно изу-
чавахме и широко се афишираше на различните форуми,  социалистическото 
здравеопазване – в това число и стоматологичната помощ, през 1990г. тряб-
ваше да бъде на върха на своя разцвет на фона на всеобщо социално благо-
получие и лично благоденствие. Уви, пророците от времето на застоя и на 
доктрината “Семашко” не се оказаха на висотата на мисията си, а стомато-
логичната помощ и стоматологичните кадри се оказаха в задънената улица на 
социалистическата система. Горчивият професионален опит в продължение на 
четиридесет и една години на лекари, стоматолози и фармацевти, които бяха 
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превърнати в “здравни работници”, показа на практика трагичното състоя-
ние на така нареченото социалистическо здравеопазване.

       
Годишна сесия на FDI във Варна

Но въпреки дирижираните решения, с които е трябвало да се съобразява 
съсловието ни през тези години на безвремие и въпреки “желязната завеса”, 
изолираща го от случващото се в света в областта на стоматологията, на 
16-22 септември 1968г. в гр. Варна се провежда 56-тата Годишна сесия на FDI. 
Никога преди това не се е случвало FDI да провежда своите годишни сесии в 
балканска страна.

Във встъпителното си слово д-р У. Стюард Росс от Великобритания 
– Председател на изпълнителния комитет на FDI през това време, казва: “За 
първи път, тук във Варна, се осъществява среща на много учени и стомато-
лози от Изтока и Запада. Трябва да го отчетем като голям успех на 56-тата 
годишна сесия на FDI ”.

Годишната сесия на FDI събира огромен брой участници от чужбина 
и най-вече от България, но във връзка със събитията в Чехословакия през 
1968г. две трети от делегациите не присъстват. Българските стоматолози 
с любопитство и голяма любознателност слушат научната информация от 
света, имаща съществено значение за развитието на стоматологичната наука 
и практика. Тук те осъществяват и личен контакт с учени, преподаватели 
и водещи специалисти от цял свят. “Желязната завеса” се открехва макар и 
за малко, за да им предостави реална възможност за обмен на мнения, опит 
и знания.

Тази малка глътка въздух обаче на пречи нещата в здравеопазването и в 
частност в стоматологията да се влошат.

Забрана на частната практика през 1972 г.

През 1972 г. се забранява частната практика на лекарите и стомато-
лозите и се установява “най-хуманната система за здравеопазване”, която 
дълбоко накърни интересите на пациенти и лечители. Това е централизирана-
та административна система, напълно лишена от ефективни мотивационни 
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механизми. Стъпка по стъпка специалистите бяха дезинтересирани от бла-
городната си професия, като работеха при лоши условия, зле заплатени, без 
системен достъп до актуална професионална информация (и без интереси да я 
търсят), лишени от каквато и да било професионална защита.

На мрачния фон на разрухата в системата за национално здравеопазване, 
която достига апогея си през 1989г., когато страната е обхната от всенарод-
но недоволство и решимост за промяна, започва възраждането на стомато-
логията, което се поема от възстановения Български Стоматологичен Съюз.
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ТРЕТА ГЛАВА 

БУРНАТА ЕСЕН НА 1989 ГОДИНА 

ХРОНОЛОГИЯ НА ПОСЛЕДВАЛИТЕ СЪБИТИЯ

След свалянето на тоталитарния режим на 10-ти ноември 1989 г. 
България поема по първите стъпки на демокрацията. Целият национален 
живот, в това число и здравеопазването се намира в дълбока криза. Задават 
се стачни действия сред лекарското и зъболекарското съсловие за предпри-
емане на незабавни радикални мерки за излизане от тази тежка ситуация. 
Лекарите започват активни действия по възстановяване на Лекарския съюз. 
В разговор между колеги, обсъждайки началото на възстановяването на Ле-
карския съюз, д-р Хр. Кисов и д-р В. Беев от Стоматологичен факултет 
– Пловдив дават идея за възстановяване и на Зъболекарския съюз. 

 

Това предложение се обсъжда през януари 1990 г. в една от аудитори-
ите на ВМИ – Пловдив с поканени чрез вестник „Отечествен глас” колеги. 

Сградата на Стоматологичен факултет-Пловдив, в която се 
заражда идеята за възстановяване на Зъболекарския съюз
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Вследствие това събиране се организира среща на стоматолозите от 
Пловдив и региона във 2-ра аудитория на Стоматологичен факултет – 
Пловдив, на която се решава да се проведе Национална конференция за 
учредяване на Български стоматологичен съюз.

Следва огромен труд по изготвяне на проекто-предложения за струк-
туриране на съюза, управленски органи, устав, програма и организация на 
събитието. Сред най-активните в организационните мероприятия са:  д-р 
Хр. Кисов, д-р В. Беев, д-р А. Гоцев, д-р А. Баръджиев, д-р Жозе Бакиш, 
д-р Г. Йорданов, д-р Е. Мачева, д-р Ст. Обущаров, д-р Г. Цветков, д-р Кр. 
Куманов, д-р А. Зафирова, д-р Й. Колев, д-р А. Гъбев, д-р Ю. Пандушева, 
д-р Ив. Моллов /Пловдив/, д-р Иванка Иванова-Дюлгерова.

На 10 - 11 март 1990г. в  гр. Пловдив се провежда Национална кон-
ференция, на която  се учредява Българският стоматологичен съюз. 

На нея присъстват 267 делегати от цялата страна. Водещ на конфе-
ренцията е д-р А. Гоцев.

Програмата на конференцията включва гласуване на Програмата,  Ус-
тава на съюза и избиране на ръководните органи на съюза.

Извлечение от програмата на БСС:
-  БСС е професионална и демократична, непартийна организация, обе-
диняваща на доброволен принцип своите членове-стоматолози.

-  За основен свой морален принцип БСС приема духа на хилядолетна-
та традиция на Хипократовата клетва.

- БСС има за цел здравето и благополучието на българския народ.
-  БСС се стреми към утвърждаване на висок професионализъм и изди-
гане престижа на стоматологичната професия.

-  БСС се обявява за незабавни промени в Закона за народното здраве, 
регламентиращи равнопоставянето на различните форми на стома-
тологична помощ (държавна, акционерна, кооперативна, частна)  и 
създаване на ефективна система за здравно осигуряване.
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На Националната конференция е избран Национален координационен 
съвет, включващ:

съпредседатели – д-р Ив. Антикаджиев, д-р А. Бакърджиев и  
д-р Кр. Куманов

                                                  

Зам.-председатели – д-р В. Истатков, д-р А. Гъбев, д-р Силвия Григо-
рова и д-р П. Чакъров 

Д-р А. Бакърджиев                         

Д-р А. Гъбев                             

Д-р Ив. Антикаджиев                   

Д-р В. Истатков              

Д-р Кр. Куманов

Д-р П. Чакъров
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и 25 члена от цялата страна, избрани на регионален принцип:

Избира се и Контролно-експертна комисия, с председател д-р А. Гоцев,

  
Д-р А. Гоцев

КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
Зам. Председатели: д-р Г. Цветков и д-р В. Стоев
Членове: д-р Жози Бакиш – Пловдив, д-р Антоанета 
Тошева – Варна, д-р Стефан Обущаров – Пловдив, д-р 
Цветанка Панчева – Сандански, д-р Димитринка Ка-
раджова – София, д-р Димитър Райков – София, д-р 
Любка Перукова – София, д-р Михаил Михайлов - Варна 
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Вземат се следните решения:
- Учредява Български стоматологичен съюз и приема устав и 

програмна декларация.
- Избира Национален координационен съвет, ръководен от трима 

съпредседатели и четирима заместници.
- Взема решение за регистрация на БСС като юридическо лице съо-

бразно приетия устав.

Предприемат се активни действия в няколко насоки:
1.  Незабавно започва премахване на забраната за частна практика, кое-

то до голяма степен възстановява независимия статут на съсловие-
то и полага основите за възобновяване на неговото самоуправление.

2.  Остойностяване на стоматологичните дейности, заедно с подробни 
разходни норми. Тези принципи на остойностяване да се свържат 
с квалификацията на стоматолога и „относителното тегло”  на 
процедурата.

3.  Да се създадат и въведат, задължителни за всички членове професио-
нално-етични стандарти.

4. Работа по информацията и квалификацията на съсловието.

На 24. 04. 1990 г. в гр. Пловдив  Пловдивският окръжен съд вписва 
в регистъра за юридически лица с нестопанска цел „Български стомато-
логичен съюз” (БСС).
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Правовото узаконяване на Българския 
стоматологичен съюз бива последвано от про-
веждането на 2-3.11.1990 г. в гр. Пловдив на 
I-ви Конгрес на БСС  

НАЧАЛОТО е отбелязано с „Многая 
лета”  и великолепния глас на Борис Хри-
стов, като поличба за успех в трудното, но 
енергично възстановяване на професионал-
но-съсловната организация на българските 
стоматолози.

                 

Присъстват над 730 стоматолози от всички краища на България. 
Дори броят на гостите упорито конкурира цифрата на редовните делега-
ти. Пръв поднася топли приветствени думи доайенът на БСС д-р Милош 
Попов от Велинград. Приветствия поднасят и проф. д-р Иван Киров от 
Български лекарски съюз, официалният гост от Гърция д-р Димитриус Да-
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мулис, д-р Ал. Събев от Федерацията на синдикатите в здравеопазването, 
както и други официални гости. Следват приятелски послания от стома-
тологичните асоциации на САЩ, Канада, Австралия, Германия, Австрия, 
Югославия и др.; поздравления от Парламентарната комисия по здравео-
пазване и спорт към ВНС, деканите на Стоматологичните факултети от 
София и Пловдив. Обръщението на министър Иван Черноземски не носи 
официален тон, а търси болезнено трудните отговори на проблемите в 
българското здравеопазване в диалог със залата. Но той е категоричен в 
едно: БСС е жизнена организация, която в кратко време успя да се наложи и 
ще може да защитава интересите на своите членове в новата икономическа 
ситуация.

Провежда се избор на ръководство на БСС, включващо
Национален координационен съвет, състоящ се от трима съпред-

седатели: д-р Кр. Куманов, д-р А. Бакърджиев, д-р Ив. Антикаджиев;

В програмата на конгреса се обсъждат и вземат решения по:
•  Регламентиране на свободната практика и предстоящото въ-

веждане на здравноосигурителната система
• Програма за преодоляване на кризата
• Програма за международно сътрудничество
• Поправки в Устава и програмата на БСС
• Създаване на Стоматологично акционерно дружество/САД/

Д-р А. Бакърджиев                         Д-р Ив. Антикаджиев                   Д-р Кр. Куманов
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четирима Зам.-председатели – д-р В. Стоев, д-р А. Гъбев,  д-р В. Ми-
хова и д-р П. Бакърджиев 

     

и 25 члена от цялата страна.

За говорител на БСС е избран д-р В. Истатков           

Д-р А. Гъбев

Д-р В. Михова Д-р П. Бакърджиев 

Д-р В. Стоев

Д-р В. Истатков                                
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Този период се характеризира със структуриране на доброволни начала и ук-
репване, на национална  дентална организация, наброяваща около две хиляди члена. 

С активното участие на студенти от Стоматологичен факултет Пловдив 
се създава Младежката секция към съюза (сред първите учредители на тази сек-
ция са: Трифон Антонов, Милко Басарков, Ленко Ленков, Ивелина Попова, Гергана 
Илиева, Иван Дошков, Тодор Кукуванов, Мирослав Турчев и Мариан Христов), която 
активно се включва и подпомага дейността му.

Узаконява се свободната дентална практи-
ка след 19 годишно прекъсване.

Започва издаването на Информационни Бю-
летини, където се отразяват протоколите и взе-
тите от УС решения, нормативни документи и др. 
информация.

През 1991г. /след пускане на сигнален брой 
1990г./ започва издаването на Списание „Стома-
толог”, издание на Български Стоматологичен съюз 
с директор д-р Ж. Михайлов. 

Д-р Ж. Михайлов                                 
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На 10-12 октомври 1991г. се провежда Първата ежегодна среща на 
българските стоматолози – Варна’91 на тема «Частна стоматологична 
практика», която е нещо съвсем ново за стоматологичното общество по 
своя замисъл и изпълнение.

На свое заседание ръководството на БСС взема решение за откриване 
на Информационен център в седалището на БСС със завеждащ – д-р Женя 
Маслинкова. Това става факт още в началото на 1993 г. Освен с библиотечно-

библиографска дейност 
(центърът разполага 
с богат библиотечен 
фонд от съвременна 
стоматологична лите-
ратура и периодика) в 
него се оформят още 
няколко направления 
– Научна информация, 
Бизнес информация и 
Следдипломна квалифи-
кация.

Сигнален брой на  
списанието„Стоматолог”                 

Седалището на БСС в Пловдив

Първи брой на списание 
„Стоматолог”   

Отзив на министъра на МЗ 
проф. Черноземски за списанието
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На 2-3.04. 1993 г. в комплекс Албена се провежда II-рият Конгрес на 
БСС. Присъстват 162 делегати от 81 дружества от страната. Председа-
тел на конгреса е д-р А. Гоцев.

Взети са следните решения: 

1. Приема изменения и допълнения на Устава на БСС.
2. Избор на ръководство:

Председател на БСС: д-р Кр. Куманов, 
Зам. председател: д-р А. Бакърджиев

Районни заместник-председатели: д-р Дуков – Русе, 
д-р А.Гъбев – Пловдив, д-р Чолаков – Варна, д-р Н. Каймакански – Кюстендил,  
д-р Б. Антонов – Кърджали и д-р Ив.Бояджиев – Сливен, д-р В. Михова – 
Бургас.

Д-р А. БакърджиевД-р Кр. Куманов                              

Д-р Н. Каймакански                      Д-р Ив. БояджиевД-р А. Гъбев                            
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Председател на НКЕК: д-р П. Бакърджиев
 

В периода 1992 – 1994 г. е създадена първата разработка, остой-
ностяваща зъболекарския труд,  важна предпоставка за въвеждане на 
здравноосигурителната система у нас, по късно залегнала в Наредба № 
5 на МНЗ, актуална и до днес.

Д-р Б.Антонов                       Д-р В. МиховаД-р Дуков                                   

Д-р П. Бакърджиев

НКЕК:
Зам. Председател: д-р К. Даков
Членове:
д-р Я. Голчев, д-р Г. Цветков, д-р Пл. Петров, 
д-р В Истатков и резерва – д-р В. Стоев
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През 28-29. 04. 1995 г. в комплекс „Боровец” се провежда III-тият 
Конгрес на БСС. Присъстват 170 делегати от 55 дружества. Председа-
тел на конгреса е д-р Й. Александрова

Конгресът взема следните решения:
1.  Приема изменения в устава на БСС, съгласно които БСС се ръ-

ководи от Национален координационен съвет от 40 души с 
влизащи в него представители от председателите на всяко от 
регионалните дружества.

2.  До конституирането на този нов Национален координационен 
съвет БСС се ръководи от Председателство, състоящо се от: 

Председател:  д-р А. Гоцев
Зам. Председател:  д-р Кр. Куманов 

и 9 Регионални зам.- председатели: д-р А. Гъбев – Пловдив, 
д-р Н. Каймакански – София – област, д-р Й. Александрова – София – град, 
д-р Ив. Чолаков – Варна, д-р Д. Димитров – Русе, д-р В. Стефанов – Ловеч, 
д-р В. Истатков – Монтана, д-р Б. Антонов – Хасково и д-р Ив. Бояджиев 
– Бургас

Д-р А. Гоцев                           Д-р Кр. Куманов
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Д-р Н. Каймакански                      

Д-р В. Истатков          

Д-р Ив. Бояджиев

Д-р Й. Александрова

Д-р Б. Антонов

Д-р А. Гъбев                            

Д-р Д. Димитров      
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Председател на НКЕК:  д-р П. Бакърджиев

Периодът е характерен с нарастване на авторитета на организацията и 
сериозни  дискусии относно модела на денталното здравеопазване у нас.

15-17. 05. 1997 г. в гр. Пловдив се провежда IV-ти Конгрес на БСС

Присъстват 161 делегати от 60 дружества. Председател на конгреса 
е д-р Нарцис Каймакански.

Вземат се следните решения:
1. Приети промени в устава на БСС
2. Решава се седалището  на Съюза да се премести в София.
3. Избор на ръководство:

Председател на БСС: д-р Живко Михайлов
Зам председател на БСС: д-р Пл. Петров 

Д-р Живко Михайлов       Д-р Пл. Петров

Д-р П. Бакърджиев

НКЕК:
Зам. Председател: д-р Явор Голчев
Членове:
д-р К. Даков, д-р Г. Цветков, д-р Пл. Петров, 
д-р Ю. Пандушева , д-р Р. Димитров
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и 9 Районни зам. -председатели - д-р Ф. Соколова – Пловдив, 
д-р Н. Каймакански – София – област, д-р Й. Александрова – София – 
град, д-р Г. Тонев – Варна, д-р А. Русев – Русе, д-р В. Стефанов – Ловеч,  
д-р М. Йончовска – Монтана, д-р Св. Денчев – Хасково, д-р В. Великов - Бургас

Д-р Н. Каймакански        

Д-р А. Русев                         

Д-р В.  Великов

Д-р Й. Александрова       

Д-р Св. Денчев                      

Д-р Ф. Соколова                

Д-р Г. Тонев                             
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Председател на НКЕК:  д-р П. Бакърджиев 

 

Още през май 1997г. председателството избира представители на БСС 
за включване в работната група на МЗ по реформата в здравеопазването.

Незабавно започва изготвянето на Информационен Бюлетин на БСС/
издадени 5 броя през 1997г., а през 1998г – вече под уставното наименование 
„Стоматолог”/

Д-р П. Бакърджиев

НКЕК:
Зам. Председател: д-р Явор Голчев
Членове:
д-р Д. Тодорова, д-р А. Гъбев, д-р В. Истатков, 
д-р Ст. Плашоков , д-р В. Михова



Български Зъболекарски Съюз - 105 - годишна история102

На проведената на 14-ти юни Национална среща на стоматолозите 
се представя становището на БСС по реформата в стоматологията.

21.07.1998 г. 

В Държавен вестник се обнародва приетият от НС Закон за съ-
словните организации на лекарите и стоматолозите. Във връзка със 
задълженията, възложени на БСС от този  закон се взема решение за провеж-
дане на Извънреден конгрес на БСС.

На 23.10.1998 г в „Новотел” - гр. Пловдив се провежда-Извънреден 
конгрес на БСС   

Присъстващи – 308 делегати
Приети решения: 
•  На следващ Конгрес да се прекрати дейността на БСС, след като 

ССБ започне реално да изпълнява своите функции;
•  БСС смята за целесъобразно да се слее с новата организация, 

като й предаде своето име, опит и традиции, с оглед запазва-
не на историческата приемственост и оптималната защита 
на интересите на стоматологичното съсловие в България. 

•  Работа по новия проектоустав, който да е съобразен със Зако-
на за съсловните организации  на лекарите и стоматолозите

 /обнародван на 21 юли 1998г./

На 14 - 16.01. 1999г. в гр. София се провежда и Учредителен конгрес 
на ССБ.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЪС ЗАКОН НА БЪЛГАРСКИЯ 
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

На 10 ноември 1989 г. започнаха демократичните промени в България. 
Неочаквано за повечето от нас, дългогодишният лидер на социалистическа 
България - Тодор Живков, отстъпи властта безславно. С демонстрация на 
„Екогласност”, с призивите „Кой не скача, е червен!”, с многохилядни ми-
тинги, стълкновения на демонстранти с народната милиция, с желание „да 
дойдат танковете”, палеж на Партийния дом, гладни стачки, Кръгла маса, 
първи свободни демократични избори, Велико народно събрание, с нападение 
над Парламента, започна истинската промяна в начина ни на мислене и в 
нашия живот. Група от напредничави и свободолюбиви лекари и стоматоло-
зи възродиха, след повече от четиридесет години прекъсване, организирания 
съсловен живот. Първо бе възстановен Българския лекарски съюз (БЛС), а по-
късно - Българския стоматологичен съюз. За тези събития вече прочетохте 
в предишната глава на Алманаха.

На 21 юли 1998 г. в „Държавен вестник” бе обнародван Закона за съ-
словните организации на лекарите и стоматолозите (по-късно преименуван 
на Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална ме-
дицина). Този закон бе посрещнат със смесени чувства, както от лекарите, 
така и от стоматолозите в България, поради един единствен факт – задъл-
жителното членство на лекарите в Българския лекарски съюз и съответно - 
на стоматолозите в Съюза на стоматолозите в България. С този постулат 
на Закона сякаш се слагаше край на демократичното начало и свободата на 
избор за членство в двете съсловни организации. От дистанцията на вре-
мето и от натрупания опит лекарите по дентална медицина разбраха едно 
– задължителното членство дава сила, дава мощ и пречи на управляващите 
да спазят римската поговорка „Разделяй и владей”. 

Законът за съсловните организации на лекарите и стоматолозите 
беше част от пакета закони - Закон за лечебните заведения, Закон за здрав-
ното осигуряване, Закон за здравето, с които се целеше въвеждането на 
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задължителното здравно осигуряване в България. Предвидено бе между БЛС 
и ССБ, от една страна и новосъздадената за целта обществена Национална 
здравноосигурителна каса, всяка година да се разписва Национален рамков 
договор, който да промени из основи доболничната и болнична помощ. 
Правителството на СДС непрекъснато подчертаваше, че трябва да бъде 
променен „моделът Семашко” в здравеопазването. Националната здравно-
осигурителна каса (НЗОК) трябва да преговаря само с двата национално 
представени съюза, които да обобщят всички нови идеи, становища и 
предложения на „армията” от над тридесет хиляди бели престилки. 

В този период ние живеехме в динамични времена, извършващите се 
промени в нашето общество бяха многобройни и радикални, често несъ-
вършени, нерядко внезапни и не добре координирани. Водещият принцип 
за всички стоматолози в това смутно време и в най-трудните ситуации 
бе ясната идентификация и последователното аргументирано отстояване, 
както на индивидуалните, така и на колективните и съсловни интереси и 
приоритети. 
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УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА  
СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

И така, на 14-ти, 15-ти и 16-ти януари 1999 г. се състоя Учредителният 
конгрес на Съюза на стоматолозите в България (ССБ).

Съществуващият Българки стоматологичен съюз (БСС) бе натоварен 
с отговорната и нелека задача да обезпечи организационно и технически 
учредяването и първите крачки на новата организация. БСС изпълни това 
свое задължение с чест и се саморазпусна, след като новата организация за-
почна да изпълнява своите функции, посочени в Закона.

А държавата чрез Закона делегираше на съсловните организации редица 
основни функции: да представляват своите членове и защитават профе-
сионалните им права и интереси; да представляват своите членове като 
страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното 
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здравно осигуряване; да изготвят Кодекс за професионална етика и упраж-
няват контрол по спазването му; да приемат Правила за добра медицинска 
практика и упражняват контрол по спазването им; да налагат санкциите, 
предвидени в Закона; да съставят и водят национален и районни регистри 
на членовете си; да участват в организацията и провеждането на ква-
лификационни курсове; да участват със свои представители във Висшия 
медицински съвет към Министерството на здравеопазването; да дават 
становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазва-
нето; да осъществяват сътрудничество с други организации и институции 
в страната и в чужбина; да подпомагат своите членове и техните семей-
ства в случай на нужда съгласно уставите на организациите; да извършват 
други дейности, предвидени в уставите на организациите. Всичко изброено 
по-горе означаваше нова структура на съсловната организация и нов Устав. 

Време е да разкрием част от предисторията на създаването на Устава 
на ССБ. Той трябваше да бъде подготвен доста преди учредителния Кон-
грес на ССБ. През ноември и декември 1998 г. настоящият Устав, с извест-
ни изменения, се създаваше сред торби с цимент, фаянсови и теракотени 
плочки, водопроводни тръби в новостроящия се кабинет на д-р Сашко 
Драганов, а участниците в процеса бяха д-р Живко Михайлов, д-р Йорданка 
Александрова, д-р Петко Бакърджиев, д-р Явор Голчев, д-р Николай Шарков 
и виден столичен юрист, чието име няма да споменем поради факта, че 
сега заема важен пост в съдебната система. В този Устав, за първи път в 
историята на Български зъболекарски съюз (БЗС), залегнаха структури като 
постоянни работни комисии, Контролна комисия, Комисия по етика, дваде-
сет и осем районни колегии. Тук е мястото да подчертаем, че в преходните 
и заключителни разпоредби на Закона - „Българският стоматологичен съюз е 
правоприемник на Българския зъболекарски съюз от 1905 г.”. Законодателят, 
с този текст, ясно и точно подчерта приемствеността от самото начало 
на съсловния живот на зъболекарите в България. Преди провеждането на 
Учредителния конгрес във всичките двадесет и осем области на страната 
се проведоха учредителни събрания и се основаха Районните колегии на Бъл-
гарския стоматологичен съюз, избраха се Управителни съвети, Контролни 
комисии и Комисии по етика и се излъчиха делегати. 

Дневният ред на Конгреса обхващаше три дни, като основни точки 
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бяха предложения, разисквания и приемане на Устав на ССБ, предложения и 
избор на органи на ССБ, определяне на минималния размер на членския внос 
и отчисления към органите на национално равнище и приемане на Правила 
за набиране и разходване на средства на организацията. Уставът на прак-
тика доразви разпоредбите на Закона в духа на съсловното самоуправление. 
Чрез него се въведе ресорния принцип в Централното ръководство на Съ-
юза, изразен чрез учредяването на постоянни работни комисии за изпълне-
нието на неговите основни функции, заместник-председателите на Съюза 
бяха определени и за председатели на тези комисии, което им даде висок 
статут и отговорност. 

Дебатите по време на Конгреса бяха драматични, изпълнени с напреже-
ние и емоции. Всеки един делегат спореше и отстояваше своите виждания 
за ролята и функциите на ССБ. На моменти се стигаше до сериозни пре-
рекания, обвинения и поведение, което преминаваше границата на доброто 
възпитание. Дебатите продължаваха до ранните часове на следващия ден. 
Разумът надделя над емоциите и добрият тон и прагматичният подход 
победиха. Уставът бе приет, тайният вот за избор на председател, замест-
ник председатели, главен секретар и членове на УС, председатели и члено-
ве на Контролна комисия (КК) и Комисия по професионална етика (КПЕ) 
премина честно и в ранните часове на 16-ти януари 1999 г., събота, България 
осъмна с нова неправителствена съсловна организация, създадена със закон. 
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Първи Управителен съвет на ССБ (УС на ССБ), председатели и членове 
на КК и КПЕ, 1999 - 2002:

Д-р Живко Михайлов, председател на УС
Д-р Йорданка Александрова, главен секретар на УС
Заместник-председатели:
Д-р Явор Голчев
Председател на Комисия по стоматологична практика и професионална 
защита
Д-р Александър Русев
Председател на Комисия по регистрация и членство
Доц. Д-р Димитър Атанасов, по-късно заменен от д-р Георги Сойтариев
Председател на Комисия по стоматологични и потребителски продукти
Доц. Д-р Борис Инджов, по-късно заменен от д-р Мария Куклева
Председател на Комисия по квалификация и акредитация
Д-р Пламен Петров
Председател на Комисия по нормативни документи
Д-р Николай Шарков
Председател на Комисия по изработване и подписване на национален рам-
ков договор
Д-р Петко Бакърджиев 
Председател на Комисия по информация, сътрудничество и връзки с об-
ществеността



Глава IV 111

Членове:
Д-р Спаска Фезова Благоевград
Д-р Виолета Михова Бургас
Д-р Цветан Тончев Варна
Д-р Стефан Костадинов Велико Търново
Д-р Емил Христов Видин
Д-р Мимоза Йончовска Враца
Д-р Милко Басарков Габрово
Д-р Георги Христов Добрич
Д-р Борис Антонов  Кърджали
Д-р Нарцис Каймакански Кюстендил
Д-р Деко Деков Ловеч
Д-р Людмила Горанова Монтана
Д-р Стефан Стефанов Пазарджик
Д-р Владимир Узунов Перник
Д-р Александър Александров Плевен
Д-р Йордан Хаджигаев Пловдив
Д-р Татяна Кондова Разград
Д-р Мариета Боянова Русе
Д-р Иванка Манолова Силистра
Д-р Христо Дойчев Сливен
Д-р Славчо Спиридонов Смолян
Д-р Георги Димов София град
Д-р Сашко Драганов София регион
Д-р Ленко Ленков Стара Загора
Д-р Димитър Димитров Търговище
Д-р Таня Николова Хасково
Д-р Атанас Баев Шумен
Д-р Мария Боянова Ямбол
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Контролна комисия
Д-р Александър Гъбев – председател 
Д-р А. Маринов
Д-р Б. Атанасова
Д-р Г. Сойтариев
Д-р И. Бояджиев
Д-р И. Иванов
Д-р И. Куликов
Д-р К. Германов
Д-р Ст. Желязков

Комисия по професионална етика
Проф. д-р Тодор Пеев – председател
Д-р В. Великов
Д-р Д. Маслинков
Д-р И. Чолаков
Д-р И. Янев
Д-р Л. Балинов
Д-р М. Маринов
Д-р М. Динкова
Д-р Ср. Иванов
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 Управителен съвет на ССБ в периода 1999 – 2002 г.
 
Председател на УС  - д-р Живко Михайлов  
Гл. Секретар на УС - д-р Й. Александрова

Заместник-председатели: Д-р Я. Голчев, д-р Ал. Русев, д-р Д. Атана-
сов, д-р Б. Инджов, д-р Пл. Петров, д-р Н. Шарков, д-р Мария Кукле-
ва/ 13.11.1999г,  Протокол N 7 на УС на ССБ/ и д-р Петко Бакърджиев/ 
12.02.2000 г.,  Протокол № 9 на УС на ССБ/

          

   

Д-р Й. Александрова       Д-р Живко Михайлов                  
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Председател на КК:  Д-р Александър Гъбев
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Председател на КПЕ: Д-р Т. Пеев

Управителен съвет на ССБ в периода 1999 – 2002 г.

Първите заседания на УС се провеждаха в стоматологичния център 
„Юниордент”, който ни предостави безплатно офис на Съюза за няколко 
години. По закон държавата трябваше да предостави на ССБ помещения на 
преференциален наем. Да, тя предостави такива на бул. „Шипченски проход” 
в столицата, но след огледа им се установи, че само за ремонт ССБ трябва 
да отдели стотици хиляди левове от съвременна гледна точка т.е. област-
ната администрация си „изми ръцете”. След това УС на ССБ нае офис на 
ул. „Цар Асен”. По-късно офисът се премести на бул. „Княз Дондуков”.   

Месец след Учредителния конгрес се свика първото заседание на ново-
избрания УС на ССБ. 

На заседанието бяха избрани членовете на постоянните работни ко-
мисии на Съюза. Взеха се решения относно изработване и приемане на пра-
вилници на УС, за дейността на работните комисии, за водене на регистъра 
– Съюзът в кратки срокове трябваше да установи броя на членовете си.

На това първо заседание се конституира една от водещите комисии 
на ССБ - комисията по рамковото договаряне, с председател д-р Николай 
Шарков и членове д-р Живко Михайлов и д-р Йорданка Александрова. Чле-
новете на комисията по-късно бяха утвърдени от Извънредния конгрес на 
ССБ през октоври 1999 г. По-късно д-р Живко Михайлов бе сменен от д-р 
Явор Голчев от Извънредния конгрес на ССБ през май 2001 г. Тази промяна 
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беше санкция срещу едноличното подписване на НРД 2001 въпреки отхвър-
лянето му от Конгреса. На тази част от историята ще отделим специал-
но внимание по-нататък. 

На следващите си заседания УС на ССБ заседаваше и приемаше реше-
ния, свързани с правилник за дейността на УС, правилници за дейността на 
постоянните работни комисии на ССБ, обсъждане на параметри на НРД, 
мотивирани поправки в действащите закони, които да бъдат предложени 
от ССБ на КЗ на 38мо Народно събрание, проект за Кодекс за професионална 
етика на ССБ, проект за Правила за добра стоматологична практика, про-
ект за Правила за ценообразуване, изработване на лого на Съюза, започване 
на преговорен процес с фирми за спонсорство и преотстъпване на логото, 
членска карта, обсъждане и вземане на решения по текущи въпроси и други.

Задължително здравно осигуряване и Национален рамков договор

В здравеопазването в България, през 1998 г., се появи нов термин – 
задължително здравно осигуряване. Създаде се обществената организация 
– Национална здравноосигурителна каса (НЗОК). Започнаха да се събират 
здравноосигурителни вноски от населението. Със Закона за лечебните заве-
дения всички стоматолози, работещи в държавните и общински поликлини-
ки и болници преминаха на изцяло частна практика. Ликвидира се публичния 
сектор в здравеопазването, касаещ стоматологията. Законът за здравното 
осигуряване въведе термина Национален рамков договор (НРД), който тряб-
ваше да бъде приет и подписан, след преговорен процес, между НЗОК, БЛС, 
ССБ и прeподписан от Министъра на здравеопазването. НРД трябваше да 
регламентира, регулира, контролира и финансира всички сектори в доболнич-
ната и болничната помощ. 

Първият директор на НЗОК – д-р Илко Семерджиев отстояваше 
позициите, че стоматолозите, които ще имат договор с НЗОК ще на-
брояват около 3 000 – 3 500. Всички останали ще работят на чистия 
частен пазар на стоматологични услуги. Той настояваше за капитационен 
принцип на заплащане на стоматологичната дейност, за централизирани 
доставки на медикаменти и материали, като при това трябваше да се 
осигури цялостна санация на населението. След като д-р Семерджиев бе 
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избран за Министър на здравеопазването, шеф на НЗОК стана д-р Бойко 
Пенков. Той също известно време отстояваше капитационния принцип 
на заплащането в стоматологията. Трябва да се подчертае, че новоназна-
чените служители на НЗОК и Министерство на здравеопазването (МЗ) и 
представители на БЛС, с пари от фондове и Световна банка, посещаваха 
семинари и симпозиуми, пътуваха в командировки в чужбина, за да бъдат 
обучени на различните системи на здравно осигуряване, както в Европа, 
така и в САЩ и дори Австралия. За разлика от всички тях ССБ нямаше 
финансовите възможности да обучи членовете на Комисията по рамково 
договаряне (КРД) на принципите на задължителното здравно осигуряване. 
Но това не означава, че те бяха неподготвени. Напротив, ние започ-
нахме и поддържахме усилена кореспонденция със съсловни организации и 
здравноосигурителни фондове от цял свят. Пролича си приятелството и 
взаимопомощта между стоматолозите и ние бяхме засипани с документи 
и информация относно задължителното и доброволното осигуряване в 
здравеопазването, дори и на японски език. След внимателен анализ на полу-
чените материали КРД и УС на ССБ се обединиха, че в стоматологията 
трябва да бъде въведено резултативното заплащане. След дълги и тежки 
преговори между ССБ и НЗОК, първият НРД бе съставен, но по време на 
самата церемоня по подписването върху КРД бе оказан силен натиск от 
МЗ, НЗОК, БЛС, членове на Комисията по здравеопазване (КЗ) на Народ-
ното събрание и други да се изведе в НРД приоритет за стоматологично 
лечение на деца без да са осигурени допълнителни средства в бюджета. 
След разгорещени дебати, представители на ССБ приеха това искане с из-
рични условия, които бяха изпълнени т.е., че за лечението на децата ще се 
осигурят допълнителни средства и ще се спазят приетите от Конгреса 
на ССБ параметри на рамковия договор. 

Същност на първия НРД 2000: 
1. Крайно недостатъчен бюджет за стоматологична помощ: 17 млн. лв. 

за шестмесечието;
2. Крайно ограничен пакет от дейности както в първичната, така и в 

специализираната стоматологична помощ, вследствие на финансовия 
недостиг;
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3. Право на всички желаещи стоматолози да сключат договори с НЗОК;
4. Приоритет за деца до 14 години, изразяващ се в по-широк пакет от 

дейности;
5. Един и същ обем дейности за деца и възрастни;
6. Заплащане за отчетена и извършена дейност, но с лимитирано време-

траене – не повече от 23.48 лв. на час;
7. Лимитирано договорено време в първичната стоматологична помощ 

не по-малко от 21 часа месечно, разпределени равномерно през месеца;
8. Листа на чакащите;
9. Възможност за увеличаване на договорените часове, ако времето на 

изчакването по листата надхвърли 3 месеца.
Скоро след влизането в действие на НРД 2000 бяха изготвени и раз-

пространени допълнителни инструкции за приложението му, подписани от 
двете договарящи страни – НЗОК и ССБ. Това се наложи поради нарушения, 
своеволия и грешни тълкувания на НРД от страна на редица районни здрав-
ноосигурителни каси (РЗОК). Практиката с изготвянето на такива инструк-
ции се оказа уместна и бе запазена и при следващите рамкови договори. 

Сега е моментът да продължим разговора по темата НРД и да се 
спрем на следващия НРД 2001. 

Преговорите по НРД 2001 се базираха на натрупания вече опит от пър-
вия рамков договор – както положителен, така и отрицателен. Проведе се об-
ширна дискусия всред съсловието, Управителният съвет на всяко свое заседание 
следеше отблизо всички проблеми, свързани със здравното осигуряване в стома-
тологията. Получиха се становища и препоръки от редица районни колегии и 
от отделни колеги. В крайна сметка, комисията по рамковото договаряне успя 
да отстои голяма част от тези становища и да постигне с НЗОК предвари-
телна договореност по НРД 2001 със следните основни характеристики:

1. Отново крайно недостатъчен бюджет за стоматологична помощ: 37 
млн. лв. за шестмесечието.

2. Отново крайно ограничен пакет от дейности както в първичната, 
така и в специализираната стоматологична помощ, вследствие на 
финансовия недостиг.

3. Отново право на всички желаещи стоматолози да сключат договори 
с НЗОК.
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4. Приоритет за деца до 18 години, изразяващ се не само в по-широк 
пакет, но и в по-голям обем от дейности. 

5. Почасово заплащане за отчетена и извършена дейност – 26 лв. на час:
- диференцирано договорено време в първичната стоматологична 

помощ: 
под 300 записани пациенти – 10 часа месечно;

- над 300 записани пациенти:
- 20 часа месечно по програмата за възрастни, или 
- 22 часа месечно по програмите за възрастни и деца.

7.  Листа на чакащите.
8.  Възможност за увеличаване на договорените часове, ако времето на 

изчакването по листата надхвърли 2 месеца. 
В края на краищата, се случи неочакваното: Извънредният конгрес 

на ССБ през ноември 2000 г. с голямо мнозинство отхвърли новия рам-
ков договор за 2001 г. и реши за стоматологичната помощ да останат 
разпоредбите на НРД 2000. Тъй като съборът на БЛС бе приел НРД 2001, 
нашето предложение беше да се подпише нов рамков договор, който за 
стоматологичната помощ да съдържа разпоредбите на стария. Такава 
компилация беше напълно осъществима технически и напълно коректна 
от законова гледна точка. За съжаление, по конюнктурни политически 
съображения тя не бе приета. Различните институции веднага заеха на-
падателни позиции спрямо ССБ, а медиите много бързо раздухаха огъня 
и тиражираха образа на лошите и алчни зъболекари, които искат да са-
ботират реформата, да спрат прогреса и да измъкнат и последния лев 
на обеднелия българин. Атаката стигна своята кулминация с внесеното 
в Народното събрание предложение за изменение на ЗЗО с промяна на 
квотата на подписване на рамковия договор, която всъщност целеше 
да изхвърли нашето съсловие от процеса на изработване и подписване 
на целия НРД – т. е., неговата стоматологична част също щеше да се 
договаря и подписва без наше участие. Това беше груб политически рекет 
и единственият изход, който видя д-р Живко Михайлов, като председа-
тел на УС и член на комисията по рамковото договаряне, беше да поеме 
огромната отговорност и морална тежест, и да подпише сам рамковия 
договор, въпреки решението на Конгреса – при условие, че промяната в 
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закона ще бъде спряна. Това условие бе изпълнено от страна на Народно-
то събрание.

Няма да се спираме в подробности на разнопосочните, диаметрално 
противоположни реакции на това негово действие, за което той си понесе и 
съответните последствия. По-важното е, че нашето съсловие бързо си взе 
поука от проблемите. Още същият Конгрес, който отхвърли параметрите 
на НРД 2001, учреди една представителна и авторитетна Експертна ко-
мисия, която трябваше да изготви нова концепция за стоматологичната 
помощ в България, включително и нейните здравноосигурителни аспекти.

Докладът на тази комисия бе разгледан и приет единодушно на след-
ващия Извънреден конгрес през май 2001 г., който продължи мандата на 
Експертната комисия. Докладът съдържаше изключително важни конста-
тации, заключения и предложения, които се превърнаха в основа на пара-
метрите, отстоявани от Комисията по рамковото договаряне за НРД 
2002. Така нашето съсловие съумя да обърне хода на събитията и да върне, 
образно казано, коня пред каруцата, където му е мястото. Тук е място-
то да споменем имената на членовете на Експертната комисия, която се 
справи отлично с поставената от Конгреса задача: д-р Николай Шарков, 
д-р Живко Михайлов, д-р Йорданка Александрова, д-р Светослав Гачев, д-р 
Георги Миланов, д-р Георги Цалов, д-р Явор Голчев, д-р Петко Бакърджиев, 
д-р Боян Полимиров, д-р Ангел Бакърджиев, д-р Спас Газдов, д-р Камен Гер-
манов, д-р Георги Сойтариев, д-р Венцислав Стоев, проф. д-р Андон Филчев, 
д-р Боев, д-р Иванка Обрешкова и д-р Иван Антикаджиев. За изготвянето 
на включения в настоящия доклад анализ бяха привлечени експерти в съ-
ответните области: доц. Давидов от НЦЗИ, доц. Цветан Йолов и проф. 
Никола Атанасов от Стоматологичния факултет в София. Бяха ползвани 
също така данни, както от дисертационния труд на д-р Красимира Янева 
от Стоматологичния факултет в София, така и данни от стоматологичен 
център „Юниордент”. 

Предлаганите в доклада параметри се сториха твърде радикални и рево-
люционни на преговарящите от страна на НЗОК, преговорите вървяха труд-
но и бяха изпълнени с несъстоятелни предложения от тяхна страна. Назна-
ченото междувременно ново ръководство на НЗОК спря преговорите, което 
предизвика нашето безпокойство и реакция пред съответните инстанции. 
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След подновяването им обаче, преговорите тръгнаха експедитивно, точно и 
конструктивно и нашите предложения срещнаха разбиране и съдействие от 
страна на нашите партньори от Касата. Трябва да се спомене, че ние с тях 
бяхме готови да подпишем в срок НРД в стоматологичната му част и да го 
въведем в действие още от началото на 2002 г. Бяха съгласувани и предложе-
ни на МЗ промени в Наредбата за минималния пакет дейности в здравното 
осигуряване и Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица, във връзка с 
либерализирането на избора на личен стоматолог и даването на възможност 
за избор и в лечебните заведения за специализирана стоматологична помощ. 
Бе потърсено и получено принципното съгласие на МЗ и на Сметната палата 
във връзка с въвеждането на принципа на доплащане в здравното осигуряване. 
Парадокс е, че то бе узаконено едва през 2010 г. от 41во Народно събрание!  

В крайна сметка, от 2002 г. НРД съдържа принципно нови параметри 
и механизми, произтичащи непосредствено от доклада на Експертната ко-
мисия. Като част от доклада те бяха обсъждани от Извънредния конгрес на 
ССБ през май 2001 г. Като параметри на НРД бяха разгледани от Извънред-
ния конгрес на ССБ през ноември 2001 г. и приети от Извънредния конгрес 
на ССБ през декември 2001 г., вече като конкретни разпоредби.

Накратко, тези параметри бяха следните:
1. Точно формулирани права на осигурените лица: дефиниран обем дей-

ности (съгласно договорения пакет) за времето на действие на НРД. 
Разчетите за обема трябва да почиват на реални данни за обръщае-
мостта в системата на здравното осигуряване през първата година, 
предоставени от НЗОК.

2. Договаряне на пакет дейности с уточнени цени, калкулирани съгласно 
Правилата за ценообразуване на ССБ. 

3. Сключване на договори с всички желаещи кандидати, без лимитирани 
часове и/или брой пациенти (лимитирането следва логически от точ-
но дефинирания обем по т.1).

4. Отчитане и заплащане за извършена дейност по договорения пакет 
и цени.

5. Диференцирано частично покриване от НЗОК (co-payment), прецизира-
но по възрастови групи.

6. Отпадане на формалния документиран избор на стоматолог.
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От НРД 2002 до ден днешен БЗС отстоява политика в задължи-
телното здравно осигуряване, базирана на европейските принципи: парите 
следват пациента, конкуренция водеща до високо качество, финансово съу-
частие на пациента, което от своя страна води до контрол на дентална 
помощ от страна на потребителя и свободен избор на лечител от страна 
на пациента. НРД 2002 въведе чисто пазарни механизми в една строго со-
циална дейност, каквото е задължителното здравно осигуряване. Така на 
практика, той завърши процеса на приватизация на стоматологичната дей-
ност, започнал още през 1990 г. с премахването на забраната върху частна-
та практика. От стратегическа гледна точка рамковият договор от 2002 
г. представлява преломен момент и важно завоевание на съсловието, тъй 
като въвежда норми и правила, използвани в цяла Европа, за които нашите 
колеги в Европейския съюз са се борили с десетилетия. НРД 2002 още тогава 
подсказа на управляващите, че категорично трябва да се разделят договори-
те на ССБ с НЗОК от договора на БЛС с НЗОК. И това стана законова 
реалност през месец декември 2009 г. 

Интересен факт е, че както едноличното разписване на НРД 2001, 
така и новите моменти в НРД 2002 предизвикаха притеснение и негативни 
реакция у не малко колеги, и не липсваха обвинения в нарушение на Устава, 
в предателство към съсловните интереси и пр. Наистина, договорът слага 
край на досегашната сигурност и гарантиран доход от касата. 

В никакъв случай не трябва да се пропускат всички останали изключи-
телно важни дейности на ССБ, както по Закон, така и по Устав.

Стоматологична практика и професионална защита
Тези функции и до ден днешен са в прерогативите на Постоянната 

работна комисия по стоматологична практика и професионална защита, 
преименувана по-късно на Комисия за дентална практика  и професионална 
защита. А именно: осигуряване на материална подкрепа на изпаднали във 
временно или постоянно затруднение членове, както и на семействата на 
починали членове (видно от протоколите на УС на ССБ); групово застрахо-
ване на членовете на ССБ с преференциален режим: извършва се на ниво ра-
йонни колегии съгласно решение на УС от юни 2000 г.; разработване на мерки 
за защита на интересите на новозавършилите стоматолози – бе подготвен 
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въпросник по основни проблеми, касаещи новозавършилите стоматолози и 
бе изготвен списък на завършилите стоматолози в Пловдив и в София през 
2000 и 2001 г. и други.

Квалификация и акредитация
Задачите, които стояха пред Комисията по Квалификация и акреди-

тация (ККА) в началото на дейността на ССБ бяха свързани основно с 
проблемите на следдипломното обучение (СДО) на стоматолозите – въз-
можностите за специализация и продължителна квалификация. Реформата 
в здравеопазването изискваше реформа и в следдипломното обучение по 
стоматология. ККА активно участваше в дискусията, свързана с новата 
наредба за СДО. МЗ предлагаше различни работни варианти на Наредбата. 
На национална среща на стоматолозите, която бе проведена през месец май 
2000 г. в Боровец, широко бяха обсъдени проблемите в СДО, възникнали с 
реформата в здравеопазването. 

По предложение на ККА на заседание на УС на ССБ проведено през 
юли 2000 г. бе обсъден поредният проект на наредба за СДО, предложен 
от МЗ. Предложеният проект за пореден път показа, че чиновниците в 
министерството не отчитат настъпилите промени в здравеопазването. 
Представеният от МЗ проект на Наредба за СДО не удовлетворяваше 
и Стоматологичните факултети. Бе предложено да се създаде работна 
група с участието на ССБ и Стоматологичните факултети, която да 
изработи концепция за СДО на стоматолозите в България при новите 
условия. Тя бе обсъдена и приета на заседание на Факултетния съвет на 
Стоматологичния факултет в София с участието на представители от 
Стоматологичния факултет в Пловдив и ССБ. Така с участието на всич-
ки, които имат отношение към СДО на стоматолозите в България, бе из-
работен окончателния вариант, който бе представен в МЗ. За съжаление, 
становището на стоматолозите не намери отражение в новата Наредба 
за СДО, с което МЗ игнорира широката дискусия и близо едногодишните 
усилия на ККА и Стоматологичните факултети. И до ден днешен безкрай-
ните опити на чиновниците да подобрят наредбата я превръща във все 
„по-ялова” и неприложима за пазарните условия, в които работи нашето 
съсловие.
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Пред ККА стоеше и предизвикателството за изграждането на систе-
ма за продължителна квалификация на стоматолозите в България. За първи 
път се въведе акредитация от ССБ на лекции и научни прояви. Положените 
основи на дейността на ККА послужиха по-късно за изграждане на една евро-
пейска система за продължаващо обучение на членовете на ССБ. 

Информация, сътрудничество и връзки с обществеността 
Скоро след учредяването на ССБ започна издаването на неговия ин-

формационен бюлетин. Първият брой бе издаден през май 1999 г. Още от 
самото начало, Управителният съвет се сблъска с проблема за финансира-
нето и разпространението на бюлетина. Отпечатването му в достатъ-
чен тираж и разпращането му до всички членове на ССБ не бе по силите 
на централния бюджет на Съюза. От друга страна, районните колегии се 
въздържаха да поемат тези разходи от своите бюджети. Известно време 
бюлетинът бе отпечатван в достатъчен тираж и разпращан до всички 
членове чрез договор с фирма за нейна сметка срещу ексклузивното право за 
рекламиране в бюлетина. След изтичането на договора, УС реши да издава 
бюлетина отново за своя сметка, като го изпраща само до районните коле-
гии, а те да имат ангажимента за разпространение до членовете. Оказа се, 
че по този начин информацията стига до твърде малко колеги. 

В края на 1999 г. УС реши да се издава списание “Стоматолог 21” с перио-
дичност 4 книжки за година. За главен редактор бе избран д-р Марио Славчев, 
а след неговата кончина – д-р Женя Маслинкова. Независимо от енергичните 
усилия и на двамата, развитието на списанието вървеше трудно и то не бе 
в състояние да се самоиздържа. Издаването му имаше и мисията да възкреси 
традицията, създадена от Българския стоматологичен съюз със списание 
“Стоматолог”.

Нещата се раздвижиха, след като през 2001 г. УС реши да започне издава-
нето на вестник “Стоматолог” (преименуван през 2008 г. на „ДентаМедика”) 
и прие концепцията на г-н Андрей Апостолов, предложен от председателя на 
Комисията д-р П. Бакърджиев за главен редактор. Вестникът бързо започна 
да печели популярност сред съсловието. В началото на 2002 г. УС взе решение 
вестникът да изпълнява функцията на информационния бюлетин. От тогава 
до ден днешен всички членове на Съюза са абонирани за вестника. 
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УС на ССБ взе решение за създаване на интернет-страница на ССБ, 
защото присъствието на Съюза в съвременното електронно информацион-
но пространство бе важна стъпка, както за по-актуално информиране на 
неговите членове, така и за прякото му, непосредствено въздействие върху 
обществеността и прокарването на неговите виждания и приоритети. 

През 2001 г. ССБ стана редовен член на Световната зъболекарска 
федерация (FDI). Това бе важно международно признание на нашия Съюз и 
значителен принос към укрепването на престижа му. През 2000 г. ССБ ста-
на член на Съвета на Балканското стоматологично общество (BaSS). Съюза 
установи традиционно добри връзки с другите съсловни организации на 
Балканите, а представителите му - ползотворни международни контакти с 
колеги от Балканите и световно известни лектори по време на конгресите 
на BaSS. 

Сътрудничеството с Българския лекарски съюз бе активно и после-
дователно още от създаването на съюзите. Двата съюза и двете съсловия 
имаха много общи интереси и могат най-ефективно да ги защитават, ако 
са единни. 

Сътрудничеството със стоматологичните факултети в София и 
Пловдив бе реално и ползотворно и то даде възможност за провеждане на 
интересни срещи и семинари с международно участие. 

През този период отношенията ни с МЗ бяха много “разноцветни”. 
По време на доц. Бояджиев получихме известно съдействие по отношение 
на тълкуване на нормативни документи, даване на допълнителни разпо-
редби и указания във връзка с проблеми при пререгистрацията по ЗЛЗ на 
съществуващите частни кабинети и т. н. С екипа на д-р Семерджиев от-
ношенията поохладняха, за да стигнат почти до заплаха след отказа на 
Извънредния конгрес да приеме НРД 2001. При министър доц. д-р Б. Финков 
отново се полагаха основите на сътрудничество с МЗ. 

ССБ започна да свиква пресконференции по повод на важни събития 
и прояви или сериозни проблеми. На тези пресконференции бяха огласявани 
конкретните и принципните виждания на Съюза. Но в много случаи тази 
дейност имаше кампаниен и импровизиран характер. 
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Нормативни документи
Комисията по нормативни документи (КНД) подготви нормативна-

та база на ССБ. Предложи на Конгреса Правилата за набиране и разходване 
на средствата на ССБ, проект за кодекс за професионална етика, проект за 
Правила за ценообразуване на ССБ, проект за Правила за добра стоматоло-
гична практика, включени в параметрите на НРД 2000, които по-късно бяха 
формулирани като раздел “Качество на извънболничната стоматологична 
помощ”. Всички предложени нормативни документи на ССБ бяха единодуш-
но гласувани и приети от Извънредните конгреси на ССБ. 

КНД обобщаваше всички предложения, свързани със законите, касаещи 
здравеопазването. Още тогава ССБ категорично настояваше за промяна на 
Закона за здравното осигуряване, като се обяви за разделянето на рамковите 
договори за медицина и стоматология, включително и на определените им 
бюджети. Това наше виждане години наред бе отхвърляно и от законодате-
ля, и от НЗОК, и от БЛС с мотива, че двете съсловия имат общи интере-
си в тази област и трябва да ги отстояват заедно. Но, общи не означава 
еднакви. Всеки цикъл от преговори по НРД отново и отново доказваше 
правотата на нашата теза и демонстрираше основните различия в инте-
ресите на съсловията в тази сфера. Още тогава ССБ незабавно и енергично 
се възпротиви срещу текста, залегнал в Закона за лечебните заведения - из-
работването на областните здравни карти в редица райони без участието 
на съответните районни колегии. Съюзът обърна внимание върху абсурд-
ността на предвиденото в Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) задължение 
на стоматолозите за придобиване на специалност “обща стоматология”. И 
отново след дълги години „умуване” законодателят през 2005 г. го отмени. 

Още неутвърдили се ССБ и БЛС като съсловни организации бяха 
атакувани от отделни членове на парламента с проекти за създаване на 
лекарска и стоматологична камари. Заедно с лекарския съюз ние дадохме ре-
шителен отпор на тези „чисти” намерения на народните представители. 

Бяха обсъждани и давани предложения за подзаконови нормативни ак-
тове, например: Наредба за следдипломно обучение; Наредба за минималния 
пакет стоматологични дейности в здравното осигуряване; Наредба за дос-
тъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения и др. 
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Регистрация и членство
Комисията по регистрация и членство трябваше да изпълни законо-

вото изискване да се създаде Национален регистър, който ежегодно да се 
публикува в „Държавен вестник”. Бе създадена унифицирана форма на книжен 
регистър, който бе отпечатан и раздаден на районните колегии заедно с 
указания за воденето му. Процесът на създаване на регистър на ССБ се про-
точи твърде дълго и не бе лишен от грешки и технически проблеми, не на 
последно място поради липсата на опит. В крайна сметка, в края на 2001 г. 
актуалният национален регистър бе завършен и списъкът на регистрирани-
те стоматолози бе обнародван в Държавен вестник бр.20 от 22.02.2002 г. 

Започна издаването на документи за членство в ССБ – членска карта 
и свидетелство. За съжаление, тяхното изработване беше съпроводено с 
немалко проблеми и усложнения, включително кражба на голям брой отпе-
чатани членски карти от колата на председателя на комисията д-р Русев. 

Предложи се и изработването на критерии за почетно членство в ССБ. 

Стоматологични и потребителски продукти
Създадената комисия по професионална защита на ССБ и нейната 

дейност, като че ли бе по-встрани от “горещите” точки и проблеми. 
Това не бе така, защото първо се грижеше за осигуряване на източници 
на доходи за Съюза и второ, легитимираше ССБ пред обществото като 
компетентен арбитър за качествата на потребителските продукти в 
стоматологичната профилактика. Разбира се, се вършеше със сериозна от-
говорност. Бяха сключени договори със световно известни фирми. Поради 
неопитност не успяхме да решим един особен случай с фирма “Ален мак”, 
която подписа с нас договор и след това не го изпълни, като нито преве-
де договорената сума, нито се възползва от правата си по договора. 

Контролна комисия
Контролната комисия навлезе бързо в основните си функции – да под-

помага и коригира при необходимост решенията на УС на ССБ от гледна 
точка на законите и Устава на Съюза.
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Комисия по професионална етика
Комисията по професионална етика, през първите години на създаване 

на ССБ не беше затрупана с много проблеми, но с тези, които трябваше да 
решава, тя се справи отлично.

 
Висш медицински съвет към МЗ 
Съгласно закона, ССБ имаше квота от трима представите-

ли във Висшия медицински съвет (ВМС). Конгресът на Съюза преизбра 
д-р Живко Михайлов, д-р И. Антикаджиев и д-р Г. Цалов за представители 
на ССБ във ВМС. Тук е мястото да се каже, че ролята на ВМС в началото 
на създаването си беше активна и ползотворна, но постепенно заседанията 
намаляха и от години този орган практически не действа. 

Извънредни конгреси на ССБ 1999 – 2002
В тази част от историята, за да не разказваме надълго и нашироко, ще 

ви запознаваме само с решенията на извънредните конгреси в посочения период.  

Извънреден конгрес на ССБ, октомври 1999 г., гр. София
1. Избрани са представители на ССБ във Висшия медицински съвет. 

Имената им бяха посочени по-горе.
2. Обсъдени и приети бяха параметрите на НРД 2000. 
3. Утвърдени са и е даден мандат на представителите на ССБ за 

сключване на Националния рамков договор 2000 – д-р Н. Шарков, 
д-р Ж. Михайлов и д-р Й. Александрова.

4. Освобождава се подалия оставка проф. Б. Инджов от поста председа-
тел на Комисия по квалификация и акредитация и на негово място се 
избира д-р Мария Куклева. 

5. Приеха се Правила за набиране и разходване на средствата на ССБ.
6. Прие се следното становище на ССБ: „Делегатите на извънредния 

конгрес, състоял се на 22 и 23 октомври т.г. в столицата, категорич-
но настояват във всички документи, свързани с реформата в здраве-
опазването, стоматологичното съсловие да бъде самостоятелно ци-
тирано, предвид на специфичните проблеми и дейности, различни от 
лекарската практика.“
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Извънреден конгрес на ССБ, април 2000 г., гр. София
1. Обсъден и приет бе Кодекс за професионална етика.
2. Приеха се Правила за ценообразуване на ССБ.

Извънреден конгрес на ССБ, ноември 2000 г., гр. София
1. Обсъдени и променени бяха отделни алинеи в Устава на ССБ.
2. Не се приеха параметрите на Национален рамков договор 2001 и не 

се даде мандат на тримата представители на ССБ да го подпишат.  
3. Приеха се промени в Кодекса за професионална етика.

Извънреден конгрес на ССБ, май 2001 г., гр. София
1. Във връзка с решение на предходния извънреден конгрес и по искане на 

Контролната комисия на ССБ във връзка с едноличното подписване на 
НРД 2001 от председателя на ССБ д-р Ж. Михайлов. Именно на този 
проблем беше посветена първата точка от дневния ред на конгреса. 
Дебатите бяха горещи, а становищата – диаметрално противополож-
ни. Според едни делегати това действие бе единственото възможно 
спасение на организацията от обезличаване, а според други бе равно-
силно на предателство спрямо съсловието. В крайна сметка, надделя 
духът на прагматизма и конгресът се обедини около становището, 
че д-р Михайлов е извършил нарушението като член на Комисията по 
рамковото договаряне, а не като председател на Съюза, и следва да 
бъде освободен от тази комисия. В отговор на това, д-р Михайлов 
обяви пред Конгреса оставката си като член на Комисията по рамко-
вото договаряне. През почивката бе свикано извънредно заседание на 
Управителния съвет, който прие оставката на д-р Михайлов и избра 
на негово място д-р Явор Голчев. 

2. На мястото на скоропостижно починалия д-р Марио Славчев, временно 
изпълняващ длъжността председател на Комисия по стоматологична 
практика и професионална защита, с решение на УС на ССБ, след подаде-
ната оставка от доц. д-р Д. Атанасов бе избран д-р Георги Сойтариев. 

3. Представен и бе приет с гласуване доклада на Експертната комисия за из-
готвяне на нова концепция за развитието на стоматологията в България.

4. Обсъдиха се и се приеха промени в Устава на ССБ.
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Извънреден конгрес на ССБ, ноември 2001 г., гр. София
1. Обсъдени и приети бяха параметрите на НРД 2002. 
2. Утвърдени са и е даден мандат на представителите на ССБ за сключ-

ване на Националния рамков договор 2002 – д-р Н. Шарков, д-р Й. 
Александрова и д-р Я. Голчев.

Първи научен конгрес на ССБ, юни 2001 г., гр. Бургас
През 2000 г., след много бурни разисквания дали ССБ може самостоя-

телно или чрез фирми да организира ежегоден национален научен форум, УС 
на ССБ взе решение Съюзът самостоятелно да започне организирането на 
Научен конгрес, който да се провежда в гр. Бургас. Освен това се взе и ре-
шение Научният конгрес да бъде съпътстван със стоматологична изложба. 

И така на 21 – 23 юни 2001 г. се проведе Първият научен конгрес на 
ССБ. Редно е да споменем избрания от УС Организационен комитет на Кон-
греса: председател на Конгреса – д-р Живко Михайлов, председател на Ор-
ганизационния комитет - д-р Йорданка Александрова, главен секретар – д-р 
Николай Шарков, секретар – д-р Виолета Михова и членове – д-р М. Славчев, 
д-р Я. Голчев, д-р М. Куклева, д-р П. Бакърджиев, д-р Ив. Обрешкова, д-р С. 
Буджева и д-р А. Перев. Те положиха неимоверни усилия Конгреса и Изложба-
та да преминат успешно. Научният форум бе под патронажа на кмета на 

гр. Бургас по това време – г-н Йоан Костадинов. 
Научната програма бе на изключително добро ниво. Официални лек-

тори на Конгреса бяха световно известни имена в стоматологията: проф. 
Карл-Ерик Канберг - Швеция, проф. Мартин Кързън - Великобритания, д-р 
Георгиус Цогас, д-р Апостолос Долгерас и д-р Димитрис Контас - Гърция, 
проф. Стивън Мосс - САЩ. Поканени бяха и лектори от факултетите в 
София и Пловдив. На поканата се отзоваха доц. Христо Кисов от Стома-
тологичен факултет, Пловдив и доц. Цветан Йолов от Стоматологичен 
факултет, София.

На този Първи научен форум се постави началото на традицията 
всеки конгрес да приключва с богата социална програма. 
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ВТОРИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ССБ, МАЙ 2002 Г.
Редовният конгрес се проведе на 17 – 18 май 2002 г. в Националния 

дворец на културата, гр. София. 
Дневният ред на Конгреса включваше: 

1. Промени в Устава на ССБ - нелегитимни стоматологични практики 
и нелоялна конкуренция; размер на членския внос и др.

2. Отчет на председателя на ССБ за периода между двата Редовни кон-
греса (1999  - 2002).

3. Отчети на заместник-председателите и председатели на постоянни 
работни комисии на ССБ за същия период.

4. Отчети на председателя на Контролната комисия.
5. Отчет на председателя на Комисията по професионална етика.
6. Доклад за финансов одит
7. Избор на председател, гл. секретар и зам.-председатели на ССБ. 
8. Избори на председатели на КК и КПЕ.
9. Избор на членове на УС на ССБ.
10. Избор на представители на ССБ във Висшия медицински съвет.
11. Приемане на становище на Конгреса на ССБ срещу предлаганите зако-

нопроекти за лекарска и стоматологична камари. 
След бурно начало Конгресът навлезе в един разумен ритъм. Пред-

ложените промени в Устава бяха обсъдени и гласувани. Бяха изслушани и 
обсъдени отчетите по т. 2 – т. 5 от дневния ред, а докладът за финансов 
одит бе приет единодушно, след което се премина към избора на ново ръ-
ководство на ССБ. 

Управителен съвет на ССБ (УС на ССБ), председатели и членове на КК 
и КПЕ, 2002-2005:

Д-р Живко Михайлов, председател на УС
Д-р Йорданка Александрова, главен секретар на УС
Заместник-председатели:
Д-р Явор Голчев 
Председател на Комисия по стоматологична практика и професионална 
защита
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Д-р Александър Русев
Председател на Комисия по регистрация и членство
Д-р Георги Сойтариев 
Председател на Комисия по стоматологични и потребителски продукти
Доц. д-р Трифон Михайлов 
Председател на Комисия по квалификация и акредитация
Д-р Пламен Петров 
Председател на Комисия по нормативни документи
Д-р Николай Шарков
Председател на Комисия по изработване и подписване на национален рам-
ков договор
Д-р Петко Бакърджиев 
Председател на Комисия по информация, сътрудничество и връзки с об-
ществеността

Членове:
Д-р Кирил Цонев Благоевград
Д-р Виолета Михова Бургас
Д-р Жулиен Чаушев Варна
Д-р Даниела Андреева Велико Търново
Д-р Емил Христов Видин
Д-р Марио Прокопиев Враца
Д-р Милко Басарков Габрово
Д-р Емил Давчев Добрич
Д-р Павлина Велкова  Кърджали
Д-р Нарцис Каймакански Кюстендил
Д-р Георги Ликьов Ловеч
Д-р Людмила Горанова Монтана
Д-р Стефан Стефанов Пазарджик
Д-р Владимир Узунов Перник
Д-р Александър Александров Плевен
Д-р Йордан Хаджигаев Пловдив
Д-р Татяна Кондова Разград
Д-р Мариета Боянова Русе
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Д-р Иванка Манолова Силистра
Д-р Христо Дойчев Сливен
Д-р Славчо Спиридонов Смолян
Д-р Георги Димов София град
Д-р Сашко Драганов София регион
Д-р Ленко Ленков Стара Загора
Д-р Димитър Димитров Търговище
Д-р Таня Николова Хасково
Д-р Росица Енчева Шумен
Д-р Мария Боянова Ямбол

Контролна комисия
Д-р Иван Бояджиев – председател, поради подаване на оставка по-късно 
заменен от д-р Александър Гъбев
Д-р В. Василев
Д-р М. Димитрова
Д-р К. Германов
Д-р Ст. Ангелова
Д-р Пл. Францов
Д-р Г. Иванова
Д-р М. Казанлиева
Д-р Р. Тодоров

Комисия по професионална етика
Доц. д-р Иван Кулеков  – председател
Д-р Л. Балинов
Д-р Г. Иванов
Д-р Р. Гаврилов
Д-р А. Маринов
Д-р. Сн. Топалова
Д-р Кр. Сариева
Д-р П. Настев
Д-р Г. Миланов
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Управителен съвет на ССБ в периода 2002 – 2005 г.

Председател на УС: д-р Ж. Михайлов
Гл. Секретар: д-р Йорданка Александрова

                                                   

Зам председатели: д-р Пл. Петров, доц. Тр. Михайлов, д-р Г. Сойтариев, 
д-р Н. Шарков, д-р Я. Голчев, д-р П. Бакърджиев и д-р А. Русев.

Д-р Й. Александрова       Д-р Живко Михайлов                  
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Председател на КК: д-р Ив. Бояджиев /2002-2003, по-късно след подаване 
на оставка на тази позиция е избран д-р А. Гъбев, 2002-2005г./
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Председател на КПЕ: доц. Ив. Кулеков   

Изборите протекоха спокойно. Имаше няколко балотажа. 
След изборите Конгресът единодушно прие следното становище:
„Предлаганите законопроекти за лекарската камара и за изменение и до-

пълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите 
са излишни и необосновани по следните причини:

Функциите, изброени в мотивите към законопроекта за камарата 
се изпълняват изцяло и успешно от Съюза на стоматолозите в България, 
съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите и 
утвърдената световна практика. ССБ напълно отговаря на характеристи-
ката на камарата в областта на здравеопазването: съсловни организации, 
създадени със специален закон, с който са делегирани определени държавни 
функции. Предложеният вариант изкуствено разделя тези функции между 
два вида организации, всяка от които създадена със специален закон. Раз-
делена е и съсловната отговорност - Правилата за добра практика са в 
правомощията на камарата, а професионалната етика - в правомощията на 
съсловните организации. Това разделение е напълно нелогично, то отнема на 
Лекарския съюз и на Съюза на стоматолозите в България отговорността 
за съсловното самоуправление и ги превръща във фантоми със затихващи 
функции.”

Освен това Вторият редовен конгрес завърши като възложи задача 
УС на ССБ да вземе мерки с конкретни мероприятия срещу нелоялната 
конкуренция и нерегламентираните стоматологични практики. 
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Управителен съвет на ССБ в периода 2002 - 2005 г.

Стоматологична практика и професионална защита
През изминалия период новоизбраната Комисия по стоматологич-

на практика и професионална защита заработи на пълни обороти и ще в 
първите дни на своята дейност се сблъска с две изключително сериозни 
изпитания. Първият проблем бе опитът за създаване на нова образователна 
степен „стоматолог – бакалавър” - възникнал поради корпоративни и лични 
интереси на колеги от Европа и България и всичко това под благовидния 
призив: „Така е в Европа и така трябва да стане в България, преди присъ-
единяването й към Европейския съюз!”. А истината е, че това твърдение 
бе нагла лъжа! Вторият проблем бе, че трябва да се променят термините 
„стоматолог”, „стоматология” и техните производни, поради изричното 
изискване на Европейския съюз (ЕС). ССБ, заедно с почти цялата академична 
общност от стоматологичните факултети - София и Пловдив, реагираха 
енергично и мотивирано на създалата се ситуация. УС на ССБ изпрати про-
тестно становище до МЗ. 

Това бяха проблеми, които касаеха и Комисията по нормативни доку-
менти.  

Така се положи началото на една дълга „одисея” по преименуването на 
професията. Оказа се, че „препоръките” на TAIEX през 2001 г. за промяна на 
името всъщност са задължителни предписания, които преговарящите ор-
гани изпълняват без съгласуване със съсловието. Този проблем създаде значи-
телно напрежение у колегите. Ръководството на ССБ организира на 22 юли 
кръгла маса на тема „“Промяната на професионалното направление “Стома-
тология” – терминологичен проблем или нещо повече?”. Бяха изпратени пис-
ма до ресорния министър г-жа Кунева, председателя на Народното събрание 
и министър-председателя. Делегация на ССБ заедно със зам.- министъра на 
здравеопазването д-р П. Салчев посети Братислава и Брюксел (на разноски 
на МЗ) за провеждане на разговори на най-високо ниво с компетентните 
инстанции по евроинтеграция, както и консултации с представители на 
новоприети страни-членки на ЕС. Въпреки категоричното отстояване на 
становището на ССБ против преименуването, позицията на компетент-
ните органи в Брюксел и в София не се промени. Това, което преговарящите 
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успяха да постигнат, бе запазването на образователната степен „магистър” 
и, в максимална степен, на учебните програми в стоматологичните факул-
тети. На 08.09.2004 г. се проведе среща с експертната група на TAIEX и 
тя бе обстойно запозната с настоящото състояние на стоматологичната 
помощ и стоматологичното образование в България, както и проблема с 
преименуването от гледната точка на ССБ. 

На спешно свикания УС на ССБ във връзка със създалата се ситуация 
се обсъди в детайли налагащата се промяна на наименованията „стомато-
лог” и „стоматология” след присъединяването на България към Европейския 
съюз. Приеха се следните становища и решения: Съюзът на стоматолозите 
в България да се преименува в Български зъболекарски съюз; професионалното 
направление „стоматология” да се замени с „дентална медицина”; квалифика-
ционната степен „стоматолог” да се замени с „лекар по дентална медицина”; 
промяната на наименованията, която се предвижда да бъде извършена в 
Закона за съсловните организации, да не води до пререгистриране на: съслов-
ната организация, нейните районни колегии и лечебните заведения, в които  
работят нейни членове; Законът изрично да регламентира равностойнос-
тта на дипломите, в които фигурират названията „стоматология/ стома-
толог” и да задължава министъра на здравеопазването при необходимост да 
издава сертификат за равностойност.

Задължително здравно осигуряване и Национален рамков договор
Законът за здравното осигуряване предвижда подписване при необхо-

димост на анекс към НРД. Министърът на здравеопазването наруши Закона 
като не подписа подготвения от НЗОК, БЛС и ССБ необходим и важен 
анекс към НРД 2002. Скандал предизвика и самият акт на подписване от 
трите страни, защото то се проточи часове, част от членовете на УС 
не се явиха, а други пристигнаха със закъснение и след като се събраха не-
обходимия брой подписи бе подменен подписа на представител на НЗОК 
като в подменения лист се появи фразата „особено мнение”. Парадоксално, 
но Министърът на здравеопазването почерпи и с шампанско, след което 
излезе в отпуска.    

Управителният съвет на Съюза на стоматолозите в България и Наци-
оналният съвет на Българския лекарски съюз приеха съвместно становище 
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относно грубото потъпкване на Закона и то бе изпратено до доц. Божидар 
Финков – министър на здравеопазването, Националната здравноосигурител-
на каса, Министерството на здравеопазването, Министерския съвет, парла-
ментарната комисия по здравеопазване и КНСБ.

УС на ССБ реши да се организират срещи с районните колегии, по 
възможност съвместно с медиците, да се тиражират съобщения в меди-
ите: вестниците, местните кабелни телевизии, да се дават интервюта 
от членовете на Централния управителен съвет, в които да се акцентира 
върху социалния аспект на анекса. От името на управителните съвети на 
районните колегии да се изпратят писма до НЗОК и лично до министър 
Финков. Заедно с Лекарския съюз да се организират срещи с депутати от че-
тирите парламентарни сили, с Комисията по здравеопазване, с президента и 
премиера, с профсъюзите, с Управителния съвет на касата в присъствието 
на министъра, на която той да даде окончателен отговор. В крайна сметка 
- искане на оставка на министъра, ако другите действия не помогнат.

Неподписването на анекса показа на цялата медицинска общност и на 
населението, че държавата в лицето на изпълнителната власт не желаеше 
този справедлив анекс. Във връзка с отказа за преподписване на анекса, ССБ 
и БЛС заведоха дело във Върховния административен съд срещу доц. Бо-
жидар Финков и го спечелиха. Това не доведе до реално влизане в действие 
на анекса към НРД 2002, но все пак бе една голяма морална победа на двете 
съсловия. 

През октомври 2002 г. в к.к. „Боровец” се проведе Национална конфе-
ренция на ССБ. По време на Конференцията бе гласувана и се прие следната 
резолюция: 

„Анексът към Националния рамков договор 2002 е правомерно сключен 
и трябва възможно най-скоро да влезе в действие.

Участниците в Националната конференция настояват да се пристъпи 
отговорно към преговорите по Националния рамков договор  2003 и да се 
направи всичко възможно договорът да се изработи и подпише до края на 
годината.

Участниците в Националната конференция препоръчват за Национал-
ния рамков договор 2003  да се отстояват по принцип постулатите на 
НРД 2002 като вариант минимум и анекса към него като вариант макси-
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мум. В самия договор да се заложи възможност за автоматично съобразяване 
на параметрите с усвояемостта на средствата за определен период от вре-
ме. Конкретните параметри да се определят от конгреса след прецизиране 
от експертната комисия по рамковото договаряне. 

Участниците в Националната конференция препоръчват на ръковод-
ствата на районните колегии да проведат срещи с членовете на Съюза на 
стоматолозите в България по подобие на днешната Национална конферен-
ция за изясняване на ситуацията и за запознаване с тяхното мнение.”

В края на 2002 г. между ССБ и НЗОК приключиха интензивните пре-
говори по НРД 2003. Във връзка с приемането на параметрите на НРД и 
даване на мандат на Комисията по рамково договаряне, УС на ССБ свика 
Извънреден конгрес през месец декември. Но се оказа, че НЗОК и БЛС нямаха 
готовност и не можеха да приключат преговорите в законовия срок. На-
ложи се да се отмени датата на Конгреса и да се насрочи нова такава през 
месец февруари 2003 г.   

Национален рамков договор 2003 въпреки закъснението бе подписан в 
края на февруари, началото на март. Бяха премахнати няколко неблагополучни 
елементи от него, които бяха предвидени за отстраняване в злополучния 
анекс, а именно: възстанови се лечението на пулпити и периодонтити на 
децата до 18 години, премахна се ограничението за обем дейности при специ-
ализираната хирургична помощ, въведе се 20% заплащане за работа в неблаго-
приятни райони, увеличи се броят на клиничните пътеки за лицево-челюстна 
хирургия с още една, прие се децата с психични проблеми, лекувани под обща 
анестезия да се санират т.е. да нямат ограничения в пакета дейности.

Поради преразход на бюджета за стоматологична помощ се наложи 
през месец юли да се увеличи доплащането от страна на пациентите над 
18 години. 

Районните колегии на ССБ стриктно следяха дейността на своите 
членове и при нарушения от тяхна страна сезираха НЗОК за допуснатите 
нарушения. Като пример давам реакцията на УС на РК на ССБ, Кюстендил, 
който своевременно уведоми УС на ССБ и РЗОК за извършени прегледи в 
нерегистрирано лечебно заведение. Съответното лечебното заведение бе 
справедливо санкционирано от Националната здравноосигурителна каса и 
районната колегия – Кюстендил.
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Подготовката за НРД 2004 започна още от средата на 2003 г., но 
поради неподписването на НРД 2004, съгласно конгресно решение от декем-
ври 2003 г. бе подписан съвместен протокол между ССБ и НЗОК, с който 
от 1 януари 2004 г. се въведе за първи път, чрез протокол, а не чрез рамков 
договор, отстояване интересите на ССБ в задължителното здравно оси-
гуряване. Освен това, чрез протокола, цените на дейностите за второто 
полугодие на 2004 г. бяха увеличени с инфлационния индекс. На практика без 
НРД 2004 стоматолозите работиха при благоприятни условия и осигуря-
ваха адекватни лечебни дейности на задължително здраноосигурените си 
пациенти.

По предложение на д-р Шарков за първи път в гр. Пловдив през януари 
2005 г., във връзка с подписания НРД 2005 се състоя Работна среща по про-
блеми, свързани със здравното осигуряване с участието на ръководствата 
на БЛС, ССБ, НЗОК, председатели на РК на БЛС, председатели на РК на 
ССБ, директори на РЗОК и директори на РЦЗ. На 8 и 9 април 2005 г. във 
Варна се проведе Втората работна среща между представители на Наци-
оналната здравноосигурителна каса, Съюза на стоматолозите в България 
и Българския лекарски съюз, отново посветена на проблемите, свързани с 
националния рамков договор. 

Нормативни документи
Комисията по нормативни документи имаше изключително отговор-

на задача през мандата си. От промяна на наименованията „стоматология” 
и „стоматолог” и т.н. в законите и други нормативни актове, до промени 
в Устава на ССБ, направени на извънредните конгреси на Съюза през месе-
ците октомври и декември 2003 г. и декември 2004 г. Искаме да почертаем, 
че подготовката на текстовете, независимо дали те касаят нормативната 
база на Съюза или са предложения, внесени в Комисията по здравеопазване 
(КЗ) на НС, изискват интелект и широка правна култура. 

Регистрация и членство
Комисията по регистрация и членство преработи изцяло някои офи-

циални документи на Съюза – отпадна служебната бележка и се замени с 
удостоверение за актуално членство, което, например, се представя всяка 
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година при подписване на индивидуалните договори с Националната здрав-
ноосигурителна каса; уточниха се форматите, изискванията и се промени 
Правилника за водене на регионалните и национален регистри на ССБ. Взе се 
решение да се публикува регистърът на Стоматологичния съюз в „Държавен 
вестник“, след като бъде прецизно подготвен. 

Квалификация и акредитация
Комисията по квалификация и акредитация продължи безрезултатно, 

но не по нейна вина или по вина на Съюза, опитите за промяна на Наредба-
та за следдипломно обучение (по-късно преименувана на Наредба за придоби-
ване на специалност в системата на здравеопазването).

Комисията отговаряше и за Квалификационната програма на ССБ, 
като по нейни предложения се утвърждаваха теми и лектори и се изготвяше 
национален график на лекциите и семинарите на ССБ.  

През този период се проведоха над 50 семинара по районните колегии 
и два симпозиума по време на изложението БУЛДЕНТАЛ през май в София 
и изложението МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ през октомври в Пловдив, 
като всички те бяха безплатни за членовете на ССБ. Проведена бе анке-
та, изработена от Комисията, която показа одобрението на участниците 
относно организацията и практическата насоченост на научните конгреси.

Информация, сътрудничество и връзки с обществеността  
Комисията по информация, сътрудничество и връзки с обществеността  

направи редица предложения на УС на ССБ, касаещи бъдещото на в. „Стома-
толог”: вестникът да се регистрира като орган на Съюза на стоматолозите в 
България; да се издава като орган на Съюза на стоматолозите в България, в пе-
риодика не по-малко от веднъж месечно; да изпълнява ролята на информационен 
бюлетин; да се създаде нарочна банкова сметка на вестника, в която да се съ-
бират приходите от абонамент, реклама и др. УС избра редакционна колегия в 
състав: д-р Петко Бакърджиев – председател, и членове: д-р Ивайло Методиев, 
д-р Росица Енчева и д-р Йорданка Александрова; прие правилото, който осигури 
готова за публикуване платена реклама, да получава процент от нейната стой-
ност; прие проект на договор, който да бъде сключен от името на Съюза на 
стоматолозите в България с издателя на в. “Стоматолог” за 2003 г. 
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Във вестника се появиха нови дискусионни рубрики: „НРД 2003 – въ-
проси и отговори”; „НЗОК разясни сключването на договори по НРД 2003”; 
„НРД и нелегитимната практика бяха топ-темите на общите събрания”; 
„Съсловна консултация във връзка със сключването на договори с две раз-
лични РЗОК” и др.

Съдбата на списание „Стоматолог 21” продължаваше да бъде неясна. 
Формира се работна група, която трябваше да подготви предложение за 
бъдещето му. 

Бе възложено на Работната група да подготви специален брой на 
списание “Стоматолог 21” с променен графичен дизайн. След одобрение от 
УС броят бе отпечатан и разпространен до всички членове на ССБ преди 
пролетното изложение „Булмедика, Булдентал“ през май 2004 г. в София.

След проведена анкета за специалния брой, публикувана във в. „Сто-
матолог” се установи, категорично одобрение на публикуваните материали 
и дизайна на списанието. Но, поради финансови причини това бе последния 
брой на многострадалното списание.  

За първи път ССБ се появи в интернет пространството със своя 
уеб страница.

През изминалия период УС на ССБ изпрати свой представител за 
участие в среща, организирана от FDI на тема: “Утвърждаване на принципи-
те на страните от бившия Източен блок във връзка със солидаризирането 
им с европейското законодателство”. Материалите и доклада, направен 
пред УС, подготвиха основата на процеса за присъединяването на съсловие-
то ни към голямото европейско зъболекарско семейство. Представителят 
на ССБ, който посети световното дентално изложение в Кьолн, установи 
редица контакти с водещи фирми, които след това посещение наредиха на 
техните представители в България да осигурят по-интензивни контакти 
със съсловната ни организация и да участват в организираните от Съюза 
научни мероприятия. 

Започнаха и преговори с изпълнителния директор на FDI - д-р Барнард, 
с идеята да се проведе в България през 2004 или 2005 г. регионален съсловен 
форум с работно название “Проблеми и стратегия на развитието на стома-
тологичното съсловие в страните в преход”.

Проведе се интензивна кореспонденция с FDI. Представители на съсло-



Български Зъболекарски Съюз - 105 - годишна история148

вието, участващи в Годишния световен конгрес на FDI в Сидни, Австралия, 
осъществиха срещи и проведоха разговори на място, както с д-р Барнард, 
така и с д-р Хабиб Бензиан – съветник в FDI и проф. Гьоран Кох. Бяха даде-
ни много обещания, но това добро наше начинание не се осъществи. 

УС на ССБ бе домакин на срещата на Съвета на Балканското сто-
матологично общество (BaSS), която се проведе в София през есента на 
2004 г. Срещата бе проведена в Парк-хотел „Москва”, като бе предхождана 
от дискусия на кръгла маса с участието на членове на Съвета на BaSS, 
УС на ССБ, МЗ, МС, НЗОК, ръководителите на двата стоматологични 
факултета и Българското научно-стоматологично дружество (БНСД). По 
време на срещата бе изработен Правилник за приложение на Устава на BaSS, 
действащ без поправки до ден днешен. Срещата бе окачествена от ръковод-
ството на BaSS като една от най-добре организираните и успешни прояви 
на Обществото.

На базата на съвместно споразумение между ССБ и БНСД, 
Управителният съвет и до ден днешен подпомага финансово Научното дру-
жество за членството му във FDI. В замяна на това научното дружество 
предоставя по два пъти годишно достатъчно броеве от сп. “Зъболекарски 
преглед”, които се изпращат до районните колегии.  

Стоматологични и потребителски продукти
Комисията по стоматологични и потребителски продукти продължа-

ваше активно своята дейност по осигуряване на допълнителни финансови 
средства, извън членския внос за Съюза. Предлагаше на УС преотстъпване-
то на логото на Съюза след внимателно и подробно проучване на предста-
вените, по правилата, документи от световно известни фирми, осигурява-
ше реклама за вестника, организираше изложбите, съпътстващи научните 
конгреси и др. За тази цел се изискваше дейното участие на всеки един член 
на Комисията и активната мотивация на стоматологичните фирми.      

Контролна комисия
Контролната комисия изпълняваше своите функции, касаещи законосъ-

образността и уставосъобразността на действията и решенията на Упра-
вителния съвет.    
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За първи път, по настояване на Контролната комисия, се проведе 
финансова ревизия на ССБ за периода 2002 г. ,2003 г., 2004 г. и одит на ССБ 
за 2004 г. 

След проведените финансова ревизия и одит резултатите от тях 
бяха обсъдени.

Откриха се нарушения във финансовата дисциплина и във воденето 
на документооборота на Съюза. Контролната комисия направи изключи-
телно важни препоръки и предложения до УС на ССБ с цел да се отстранят 
откритите сериозни проблеми. 

Въз основа на направените констатации, УС на ССБ взе съответните 
решения: Комисията по нормативни документи да изготви проект на Пра-
вилник за документооборота на Съюза, в който да се регламентира видът, 
формата и съдържанието на документите, отговорността за издаването 
и получаването им, периодичността на извършването на инвентаризации, 
периодичността на засичане на касовата наличност и периодичността за 
ревизия на касата, да се регламентира достъпът до касата и задълженията 
на материално отговорните лица. По настояване на КК бе сменена и сче-
товодната фирма, която дълги години обслужваше ССБ.

По инициатива на КК на ССБ през ноември 2004 г. в гр. Пловдив се 
състоя разширено заседание на Комисията, на което присъстваха председа-
тели и членове на КК на Районните колегии. На това заседание се обсъдиха 
и уеднаквиха критериите и правомощията на контролните комисии с оглед 
бъдещата промяна на Устава на ССБ.  

Комисия по професионална етика 
Комисията по професионална етика на ССБ, като последна инстан-

ция, разглеждаше всички сигнали и оплаквания на пациенти, неудовлетворени 
от решенията на районните комисии по професионална етика. За положи-
телния резултат от дейността на КПЕ красноречиво говореше фактът, че 
след нейните решения ангажираните в конфликтите страни бяха удовлет-
ворени и всякакви по-нататъшни действия от страна на пациентите бяха 
прекратявани.    
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Висш медицински съвет към МЗ 
Представители на ССБ бяха д-р Живко Михайлов, д-р Пламен Петров 

и д-р Георги Сойтариев.
Консултативният съвет на Министъра на здравеопазването тънеше 

в летаргия. 

Социални дейности на ССБ
УС на ССБ от създаването на организацията провеждаше сериозна 

социална политика, насочена към подпомагане на своите членове. Отпускаше 
финансови помощи на колеги или на техните семейства за разрешаване на 
сериозни здравословни проблеми. През изминалия период учреди две сту-
дентски стипендии, по една за двата факултета, които да се изплащат през 
цялата учебна година. Освен това обяви две награди за дипломанти от фа-
култетите в София и Пловдив. Церемонията по връчването на наградите 
и почетните дипломи се състоя при откриването на Извънредния конгрес 
на ССБ в Благоевград през месец декември 2004 г. През 2004 г. УС отпусна 
средства за честването на 30 години от създаването на Катедра “Детска 
стоматология” – Стоматологичен факултет – Пловдив. Управителният 
съвет на ССБ учреди за първи път награда „Стоматолог на годината”.

Честване на 100 - годишнината от основаването на БЗС
През 2005 г. се навършиха 100 години от основаването на БЗС и УС 

на ССБ взе решение за провеждане на тържествено юбилейно събрание през 
месец април. Присъстваха много официални гости, ръководства и членове 
на всички районни колегии на ССБ, представители на медиите. Г-н Георги 
Първанов, президент на Р България изпрати поздравителен адрес. Лично 
присъстваха и поднесоха приветствия министърът на здравеопазването г-н 
С. Богоев, председателят на Парламентарната комисия по здравеопазване 
доц. А. Щерев, председателят на БЛС д-р А. Кехайов. Проф. д-р А. Филчев, 
председател на Българското научно стоматологично дружество, представи 
историята на организирания живот на съсловието ни. Бяха раздадени юби-
лейни грамоти на заслужили колеги, предложени от районните колегии. 
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Извънредни конгреси на ССБ 2002 - 2005

Извънреден конгрес на ССБ, февруари 2003 г., гр. София
1. Обсъдени и приети бяха параметрите на Националния рамков дого-

вор 2003 и бе даден мандат на Комисията по рамково договаряне за 
подписването му.

2. Удостоен бе проф. Борис Николов със званието “Почетен член на 
Съюза на стоматолозите в България” 

Извънреден конгрес на ССБ, октомври 2003 г., к.к. „Боровец”
1. Удостоен бе акад. Николай Попов за почетен член на ССБ.
2. Състоя се дискусия по актуални проблеми на съсловието, несвързани с 

Националния рамков договор.
3. Председателят на Комисията по нормативни документи 

д-р П. Петров представи доклад на тема: „Анализ на актуалните 
проблеми на съсловието, несвързани с националния рамков договор, и 
възможности за преодоляването им”. Основни акценти на доклада и 
последвалата дискусия бяха: 
- липсата на координация между отделните компетентни инстан-

ции в здравеопазването и на изчистена концепция за развитие 
на стоматологията като самостоятелна медицинска дисциплина 
през ХХI век;

- поставянето под съмнение от страна на властите на водещото 
място и роля на съсловната организация като самоуправляваща 
се структура;

- прецизирането на понятието „нелегитимна практика”: извършва-
не на стоматологични дейности (1) от неправоспособни лица; (2) 
от нерегистрирани стоматолози;

- припомнянето на конкретни законови текстове, които преслед-
ват нелегитимната практика;

- предложението от страна на комисията ССБ да настоява за уве-
личение на размера на глобите за въпросното нарушение;

- проблемите с „гастролиращите стоматолози” и неплащането на 
членски внос;
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- проблемът с временното прекратяване на членството поради 
отпуск по майчинство;

- размерът на членския внос;
- участието на ССБ в изработването на медицинските стандар-

ти по стоматология;
- неспазването на минималните цени на стоматологичните дейности;
- следдипломното обучение.

4. Извънредният конгрес прие оставката на председателя на Контрол-
ната комисия д-р Ив. Бояджиев и избра на този пост д-р Ал. Гъбев. 

5. На мястото на покойния д-р С. Спиридонов, за член на УС от РК 
Смолян бе избрана д-р Д. Станчева. 

6. Бяха приети изменения и допълнения в Устава на ССБ. 

Извънреден конгрес на ССБ, декември 2003 г., гр. Хисаря
1. Обсъдени и приети бяха параметрите на Националния рамков дого-

вор 2004 и бе даден мандат на Комисията по рамково договаряне за 
подписването му.

2. Бяха обсъдени и приети промени в Устава на Съюза на стоматолози-
те в България

3. Бяха обсъдени и приети промени в Кодекса по професионална етика 
на ССБ

Извънреден конгрес на ССБ, декември 2004, гр. Благоевград
1. Обсъдени и приети бяха параметрите на Националния рамков дого-

вор 2005 и бе даден мандат на Комисията по рамково договаряне за 
подписването му.

2. Бяха обсъдени и приети промени в Устава на Съюза на стоматолози-
те в България.

3. Обсъден, но не бе приет и бе отложен за следващия конгрес Правилни-
ка на Контролната комисия на Съюза на стоматолозите в България. 

4. Обсъдени бяха промени в обстоятелствата, настъпващи при промя-
на на термините „стоматология”, „стоматолог” и др. и бе приета 
следната декларация:
„Извънредният конгрес на Съюза на стоматолозите в България, кой-
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то се проведе на 17 и 18 декември 2004 г. в Благоевград категорично възра-
зява срещу всички опити за промяна на образователно-квалификационната 
степен “магистър” в бакалавър. 

Базирайки се на традициите и възможностите на двата съществува-
щи стоматологични факултета в София и Пловдив, извънредният конгрес 
на Съюза на стоматолозите в България настоява във всички нормативни 
документи, касаещи стоматологичното образование и професия, да се запази 
образователно-квалификационната степен магистър и да не се допусне създа-
ване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

В случай, че не се вземе предвид нашата резолюция ще преминем към 
ефективни законови действия.”

Извънреден конгрес на ССБ, март 2005 г., гр. Варна
1. Бяха разгледани проблеми на съсловието във връзка с приемането на 

Република България в Европейския съюз.
2. Вицепрезидентът на Гръцката дентална асоциация д-р Г. Цогас изнесе 

изчерпателна лекция на тема „Стоматологията в страните от Евро-
пейската общност”, която запозна делегатите на Конгреса с всички 
аспекти, касаещи професията и произтичащи от предстоящото при-
емане на България в Европейската общност. 

3. Правилникът на контролната комисия на Съюза на стоматолозите в 
България за пореден път бе отложен за приемане на следващ конгрес. 

Научни конгреси на ССБ 2002 – 2005

Втори научен конгрес на ССБ, юни 2002, гр. Бургас
Съюзът на стоматолозите в България продължи реализирането на 

отличната идея като организира самостоятелно Втория научен конгрес на 
ССБ, придружен от стоматологична изложба. 

Чуждестранни лектори на този конгрес бяха проф. Давид Москона – 
Израел, проф. Пиер Мащу, проф. Пиер Сантони и г-н Анри Хоанесян – Фран-
ция, д-р Костис Янакопулос и д-р Янис Ятру – Гърция. От Стоматологичен 
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факултет, София – доц. Радомир Угринов, д-р Юлия Каменова и от Сто-
матологичен факултет, Пловдив – доц. Стоян Владимиров. Лекционната 
програма беше изключително интересна.   

Изложбата бе малко по-голяма, но все още скромна, както на Първия 
научен конгрес.        

Трети научен конгрес на ССБ, юни 2003, гр. Бургас
По време на Третия научен конгрес лекции изнесоха проф. Карл-Ерик 

Канберг - Швеция, проф. Гьоран Кох и проф. Андрес Хугосон - Швеция, 
проф. Айфер Кайнар и доц. Хакан Йозваджи – Турция, доц. Радомир Угри-
нов – Стоматологичен факултет, София и д-р Явор Кълъчев - Сто-
матологичен факултет, Пловдив. Имената на лекторите говорят за 
изключително високото ниво на научната програма. За първи път се 
допуснаха, между основните лекции и лекции и презентации с търговска 
насоченост.  

Съпътстващата дентална изложба бе на ниво. 
На този конгрес с проф. Кох се обсъдиха идеи, касаещи програмата 

за продължаващото обучение на FDI и включването на Научния конгрес 
на ССБ в нея. От този момент нататък, научният форум на Съюза е 
неразделна част от тази програма и всяка година FDI спонсорира изцяло 
двама лектори с международно признание, които да участват в научната 
ни програма.  

Четвърти научен конгрес на ССБ, юни 2004, гр. Бургас
Лекционната програма за пореден път включваше световно извест-

ни лектори: проф. Пърси Милединг и проф. Гьоран Кох – Швеция, проф. 
Монти Дъгал и проф. Джак Тумба – Велокобритания. От Стоматологичен 
факултет, София – доц. Юлия Каменова и от Стоматологичен факултет, 
Пловдив – доц. Трифон Михайлов. 

Броят на участниците в денталната изложба от четирима на Пър-
вия научен конгрес вече бе – двадесет и четири. Повече няма да споме-
наваме богатата социална програма, защото тя се превърна в утвърдена 
традиция.   
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РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ССБ 2005
Третият редовен конгрес на ССБ се проведе на 27 и 28 май 2005 г. в 

к.к. „Пампорово” при следния дневен ред: 
1. Отчет на управителния съвет на ССБ
2. Отчет на Контролната комисия на ССБ
3. Отчет на Комисията по професионална етика на ССБ
4. Промени в устава на ССБ
5. Приемане на Правилника на Контролната комисия на ССБ
6. Избор на председател, заместник-председатели, главен секретар и чле-

нове на управителния съвет на ССБ
7. Избор на председател и членове на контролната комисия на ССБ
8. Избор на председател и членове на Комисията по професионална ети-

ка..
9. Избор на представители на ССБ във Висшия медицински съвет към 

Министерство на здравеопазването 
10. Дискусия по чл. 44 от Устава на ССБ

Делегатите на Конгреса категорично отказаха да изслушат отчета 
на УС на ССБ. Това се дължеше на факта, че КК е открила поредица от 
нередности във финансовата дисциплина на ССБ и действията на финан-
сово отговорните лица и беше предупредила всички Районни колегии за 
финансовите проблеми на Съюза. Докладът на КК, изнесен пред Конгреса, 
доведе до гласуване на следното решение: „Конгресът на Съюза на стома-
толозите в България не освободи от отговорност финансово отговор-
ните лица.”. Решение, което касаеше председателя и главния секретар на 
организацията. 

Това скандално начало на Конгреса не сложи отпечатък върху следва-
щите точки от дневния ред. След оспорвани, но честни избори бе избрано 
новото ръководство на Съюза.

Управителен съвет на ССБ (УС на ССБ), председатели и членове 
на КК и КПЕ, 2005 - 2007:
Д-р Николай Шарков, председател на УС
Д-р Виолета Михова, главен секретар на УС
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Заместник-председатели:
Д-р Камен Германов 
Председател на Комисия по стоматологична практика и професионална 
защита
Д-р Даниела Андреева
Председател на Комисия по регистрация и членство
Д-р Милко Басарков 
Председател на Комисия по стоматологични и потребителски продукти
Проф. д-р Доан Зия 
Председател на Комисия по квалификация и акредитация
Д-р Светослав Гачев 
Председател на Комисия по нормативни документи
Д-р Георги Димов
Председател на Комисия по изработване и подписване на национален рам-
ков договор
Д-р Живко Михайлов 
Председател на Комисия по информация, сътрудничество и връзки с об-
ществеността

Членове:
Д-р Георги Сойтариев Благоевград
Д-р Богдан Димитров Бургас
Д-р Емил Минчев Варна
Д-р Румен Тодоров Велико Търново
Д-р Мариана Панова Видин
Д-р Марио Прокопиев Враца
Д-р Никола Тотев Габрово
Д-р Емил Давчев Добрич
Д-р Павлина Велкова  Кърджали
Д-р Пламен Петров Кюстендил
Д-р Георги Ликьов Ловеч
Д-р Людмила Горанова Монтана
Д-р Красимира Сариева Пазарджик
Д-р Валентин Павлов Перник
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Д-р Илиян Хаджидосев Плевен
Д-р Константин Даков Пловдив
Д-р Мариета Стефанова Разград
Д-р Дамян Дамянов Русе
Д-р Иванка Манолова Силистра
Д-р Христо Дойчев Сливен
Д-р Донка Станчева Смолян
Д-р Борислав Миланов София град
Д-р Сашко Драганов София регион
Д-р Петя Колева Стара Загора
Д-р Стефка Куклева Търговище
Д-р Таня Николова Хасково
Д-р Росица Енчева Шумен
Д-р Мария Боянова Ямбол

Контролна комисия
Д-р Йордан Хаджигаев - председател
Д-р Пл. Францов
Д-р И. Моллов
Д-р М. Казанлиева
Д-р Ал. Гъбев
Д-р Вл. Коларов
Д-р И. Обрешкова
Д-р Ф. Гюлестан
Д-р Ал. Русев
 
Комисия по професионална етика
Доц. д-р Иван Кулеков – председател
Д-р Б. Златева
Д-р Б. Полимиров
Д-р В. Великов
Д-р Кр. Мусурлиева
Д-р Н. Читалова
Д-р Н. Стоянов
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Д-р П. Настев
Доц. Сн. Топалова - Пиринска

Управителен съвет на ССБ в периода 2005 – 2008 г.

Председател на УС на ССБ: д-р Николай Шарков 

Главен секретар:  д-р Виолета Михова 

                                                              

Зам. председатели:
д-р Живко Михайлов, д-р Камен Германов, д-р Светослав Гачев, д-р Георги 
Димов, д-р Даниела Андреева, Проф. Доан Зия, д-р Милко Басарков 

Д-р Н. Шарков                       Д-р В. Михова

Д-р Живко Михайлов                  

КОМИСИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ, СЪТРУДНИ-
ЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Членове:
д-р Женя Маслинкова – Пловдив, д-р Юра Пандушева – 
Пловдив, д-р Павлина Велкова – Кърджали, д-р Росица 
Енчева – Шумен, д-р Галя Цонева – София, д-р Явор Гол-
чев – София, д-р Виктория Жекова – София, д-р Мери 
Господинова – Бургас,д-р Пламен Петров - Кюстендил
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Д-р К. Германов

Д-р Св. Гачев

Д-р Г. Димов                   

КОМИСИЯ ПО СТОМАТОЛОГИЧНА ПРАКТИКА 
И ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА
Членове:
д-р Цветослава Цветанова – София, д-р Цецка Бучко-
ва – София, д-р Мария Стойкова – Пловдив, д-р Георги 
Сойтариев - Благоевград., д-р Антонина Бъчварова – 
Ямбол, д-р Анелия Йонкова – Бургас, д-р Слава Даков-
ска – Варна, д-р Нели Дремалова - Велинград

КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Членове:
д-р Борислав Миланов – София, д-р Боян Полимиров 
– София, д-р Георги Габровски – София, д-р Георги Ца-
лов – София, д-р Йорданка Александрова – Перник, д-р 
Анелия Михайлова – Пловдив, д-р Пламен Бързашки 
– Смолян, д-р Пламен Петров – Кюстендил, д-р Таня 
Кондова – Разград, д-р Трифон Антонов – Пловдив, д-р 
Красимира Балева - Бургас

КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ПО ЗА-
ДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Членове:
д-р Г. Димов, д-р Св. Гачев, д-р Н. Шарков
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Д-р Андреева              

Проф. Д. Зия

Д-р М.Басарков

КОМИСИЯ  ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ЧЛЕНСТВО
Членове:
д-р Огнян Делибозов – София, д-р Елена Костова – 
Пловдив, д-р Емил Минчев – Варна, д-р Богдан Дими-
тров – Бургас, д-р Георги Ликьов – Ловеч, д-р Петя 
Колева – Ст. Загора, д-р Людмила Горанова – Монтана, 
д-р Румен Тодоров – В. Търново, д-р Илиан Иванов – 
Габрово, д-р Михаил Михалев - Кърджали

КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯ И АКРЕДИТА-
ЦИЯ
Членове:
доц. Трифон Михайлов – Пловдив, д-р Росица Рашкова 
– София, д-р Донка Станчева – Смолян, доц. Велфин 
Истатков – София, д-р Александър Александров – Пле-
вен, д-р Милена Кожухарова – София, д-р Димитър Ен-
чев – Бургас, д-р Иван Филипов – Пловдив, д-р Цветан 
Тончев - Варна

КОМИСИЯ ПО СТОМАТОЛОГИЧНИ И ПОТРЕ-
БИТЕЛСКИ ПРОДУКТИ
Членове:
д-р Никола Тодев – Габрово, д-р Добринка Тодорова 
– Пловдив, д-р Гергина Милкова – Бургас, д-р Адрена 
Славкова – Пловдив, д-р Деян Илиев – Силистра, 
Д-р Тодор Кукуванов – София, д-р Таня Аврамова - Па-
зарджик 
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Председател на  КПЕ: Доц. Иван Куликов

Председател на КК: Д-р Йордан Хаджигаев

Управителен съвет на ССБ 
(Български зъболекарски съюз) в периода 2005 – 2008
 

В този период Съюзът на стоматолозите в България се преименува на 
Български зъболекарски съюз (БЗС) през 2007 г. със закон, приет 2005 г. Най-
накрая ние си върнахме историческото име. Със същото изменение на Закона, 
бяха променени термините „стоматология”, „стоматолог” и др. Оттук 
нататък ще използваме вместо ССБ – БЗС и ще заменим горепосочените 
термини с новите, влезли в сила от 2007 г. 

Доц. Ив. Куликов

Д-р Й. Хаджигаев

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Членове:
д-р Борислава Златева, д-р Боян Полимиров, д-р Велико 
Великов, д-р Красимира Мусурлиева, д-р Нева Читалова, 
д-р Николай Стоянов, д-р Петър Настев, доц. Снежа-
на Топалова - Пиринска

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 
Членове:
д-р Пламен Францов, д-р Иван Моллов, д-р Маргарита 
Казанлиева, д-р Александър Гъбев, д-р Владимир Кола-
ров, д-р Иванка Обрешкова, д-р Фикри Гюлестан, д-р 
Александър Русев
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Дентална практика и професионална защита  
Основен проблем за решаване от БЗС и Комисията се оказа влезлия в 

сила Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и съпътстващите го подзако-
нови нормативни документи, касаещи отпадъци, генериращи се в лечебните 
заведения.

УС на БЗС подчертаваше нееднократно, че законът трябва да регла-
ментира  и диференцира режима на регистрация и унищожаване на отпадъ-
ците в зависимост от вида на лечебното заведение - за  индивидуалната 
практика трябва да бъде различен от този за груповите практики, меди-
цинските центрове и  болниците. Необходимо бе да се мисли и действа в 
насока на обеззаразяване на отпадъците на място в индивидуалните стома-
тологични практики. 

По инициатива на УС на БЗС и Комисията Министърът на здравео-
пазването създаде със заповед работна група, включваща представители на 
всички заинтересовани страни. През годините продължаваха преговорите и 
срещите с двете министерства - МЗ и Министерство на околната среда 
и водите (МОСВ), персоналните срещи и кореспонденцията, но въпреки 
нашите усилия и създадената нарочна работна група през декември 2005 и 
до ден днешен няма никакъв резултат. Законът за отпадъците отлежава 
непроменен в нечие чиновническо чекмедже. 

КДППЗ систематизира основните моменти, които трябва да при-
състват в бъдещата Наредба:

- Разработване на програма за управление на отпадъците, съгласно        
изискванията на чл.29 от ЗУО. 

- Необходимите документи, съгласно чл.37 от ЗУО, според класифи-
кацията на лечебните заведения по количеството на генериране на 
отпадъци.

- Да се уточнят вида на отпадъците като безусловно опасни отпадъ-
ци, условно опасни отпадъци  и инфекциозни – според генератора им.

- Начина на събиране, временно съхранение, дезактивиране и транспор-
тиране според вида и количеството на генерирането им в различните 
лечебни заведения.
Комисията и УС на БЗС се сблъскаха с друг немаловажен проблем, кой-

то възникна през 2007 г. - отказа на един от големите Регионални центрове 



Глава IV 163

по здравеопазване (РЦЗ) да регистрира  рентгенови апарати в индивидуал-
ните практики. Никъде в Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) не се забраня-
ваше, но и не се разрешаваше РЦЗ да регистрира рентгеновите апарати в 
лечебните заведения за дентална медицинска помощ. Кабинетите трябваше 
да отговарят на условия, които са отпреди повече от 30 години – условия, 
подобни на „условията за построяване на атомна електроцентрала”. БЗС 
продължи усилено да работи в насока за облекчаване на режима за узаконяване 
на рентгеновите апарати. 

Задължително здравно осигуряване и Национален рамков договор 
В началото на мандата Комисията по изработване и подписване на 

национален рамков договор (КРД) си постави две основни цели, по които 
съсредоточи своите усилия и работа:

1. Първата цел на КРД бе непосредственото изпълнение и прилагане на 
НРД 2005. През месец юни 2005 г., подготвените от БЗС съвместни 
указания бяха подписани с НЗОК. Комисията постоянно наблюдаваше 
и анализираше месечните отчети по финансовите и натурални пока-
затели, защото те щяха да бъдат основа за бъдещата работа на КРД 
и бъдещия рамков договор. На базата на тези анализи БЗС поиска, в 
средата на годината, коригиране на цените, заплащани от НЗОК. Но 
поредната административна безотговорност и некомпетентност на 
УС на НЗОК, забави влизането в сила на коригираните цени и те ста-
наха реалност през м. декември 2005 г. 

2. Втора цел на Комисията бе подготовката, изработването и подпис-
ването в срок на НРД 2006. Работата на Комисията по рамково до-
говаряне започна съвместно с Експертната комисия, като бяха сфор-
мирани групи от членовете им, ангажирани с анализ на досегашните 
договори и предложения по параметрите на НРД 2006. След дебат 
и сблъсък на вижданията по бъдещия договор Експертната комисия 
се обедини около основни принципи и рамка на финансовите параме-
три, които даваха възможност на Комисията да води преговори с УС 
на НЗОК. Комисията обработи и систематизира големия обем от 
предложенията на Районните колегии по финансовите параметри и 
текстовата част на бъдещия НРД 2006. 



Български Зъболекарски Съюз - 105 - годишна история164

През декември 2006 г. се стовариха тежки проблеми, относно НРД 
2006, върху преговарящите:

- След парламентарните избори в средата на годината, управлява-
щите смениха УС на НЗОК с нов. Новоизбраният УС на НЗОК 
подложи на преразглеждане параметрите на НРД 2006, договорени 
с предишния УС на НЗОК. Освен това УС на НЗОК връчи писмено 
решение на Съвета за официалното му оттегляне от преговорния 
процес, поради коренни различия на НЗОК и БЛС относно медицин-
ската помощ. Това на практика означаваше прилагането на новата 
поправка на текст от Закона, даващ право на Народното събрание 
да вземе решение относно НРД 2006 и последващите от това небла-
гоприятни последици за нашето съсловие със запазването на цените 
от НРД 2005.

- На 17 и 18 декември КРД на БЗС съумя с многочасови тежки преговори 
и лични контакти да преодолее възникналата криза и да сближи по-
зициите на БЛС и НЗОК. Вследствие на това преговорният процес 
продължи до 18.00 ч. на 18.12.2005 г. (неделя), за да може НРД 2006 да 
бъде подписан в 19.00 ч. на същия ден. Като резултат от всичко изло-
жено до тук параметрите за денталната помощ в задължителното 
здравно осигуряване бяха защитени 100% и залегнаха в НРД 2006, 
така както бяха гласувани на Извънредния конгрес и подписани от 
оторизираните представители на БЗС.
През 2006 г. поради необосновани икономически причини НЗОК започ-

на много стриктно да следи бюджетите на РЗОК и да декларира пред БЗС 
„недостиг на средства и апокалиптичния край на изчерпването на бюджета 
на НЗОК предсрочно”. Нашите финансови анализи и статистически досто-
верни изчисления, базирани на тенденциите през годините от началото на 
въвеждането на задължителното здравно осигуряване,  доказаха за пореден 
път правотата на БЗС. Цените на денталните дейности останаха непро-
менени, въпреки натиска от страна на ръководството на Касата за разпис-
ване на протокол, с който те да бъдат коригирани. Това даде възможност 
за 100% усвояване на бюджета за дентална помощ.

В началото на преговорите по НРД 2007 БЗС предложи да се запази 
текстовата част на НРД, такава каквато е през предходната 2006 г. Това 
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предложение, през 2009 г. се превърна в законов текст. Съвместно с БЛС и 
НЗОК бе изработена декларация, с която се настояваше пред Парламента 
и Министерството на финансите за увеличаване на бюджета на Касата 
за 2007г. Въпреки всички действия бюджетът бе гласуван такъв, какъвто 
бе представен в началото – недостатъчен и като връх на своеволието, 
чрез него бе извършена поправка в ЗЗО, с която практически бе постиг-
нат диктат върху  договорния процес и практическото му премахване. 
Въпреки всички неблагоприятни обстоятелства, КРД с балансирано и аргу-
ментирано поведение доведе преговорите докрай и постигна набелязаните 
цели.

НРД 2007 не бе подписан. Но с протокол, разписан между КРД на БЗС 
и НЗОК колегите работиха през 2007 г. с цени, предложени от БЗС и при-
ети от НЗОК. За първи път се появи и трета дейност (обтурация или 
екстракция) за възрастни.  

В средата на годината НЗОК предприе масивна атака за промяна на 
цените на денталните дейности и въпреки, че Комисията представи аргу-
ментирани анализи и изчисления, УС на НЗОК едностранно намали цените 
на денталните дейности в последните два месеца на годината! През месец 
декември, след настояване на КРД  бе възстановено нивото на заплащане 
от НЗОК на нивата от началото на годината. Това доведе до усвояване на 
допълнителни 7 млн. лв. над бюджета за дентална помощ за 2007 г.

Комисията стартира подготовката за изработване и подписване на 
НРД 2008 през месец юни 2007 г. КРД проведе интензивни и методични пре-
говори с УС на НЗОК със следните цели: запазване на условията, залегнали в 
общата и специална част на НРД същите както в НРД 2007; намаляване на 
обема на дейностите по НРД при възрастни до две лечебни дейности, с цел 
увеличение на стойността, заплащана от НЗОК и съответното увеличе-
ние на крайните цени; увеличението на цените да обхваща структуроопре-
делящите дейности в пакета за дентална помощ – обтурации и екстракции 
при лица до 18 год. и над 18 год. възраст; запазване на нивото на доплащане 
от пациента такова, каквото бе през 2007г., за да не се намали потока от 
пациенти към лечебните заведения по дентална медицина; гарантиране 100% 
изпълнение на бюджета за дентални дейности за 2008 г.; увеличение на вне-
сения в НС бюджет на НЗОК в частта „Дентална помощ”.



Български Зъболекарски Съюз - 105 - годишна история166

За постигането на горните цели КРД, заедно с Комисията по норма-
тивните актове, изготви Методика за остойностяване на денталните 
дейности, която бе приета от УС на БЗС и в последствие се прие и от 
УС на НЗОК. Всички искания на БЗС бяха приети и бяха публикувани в Раз-
поредбите на НРД за 2008 г., въпреки, че договорното начало не бе възста-
новено. В резултат крайните цени на структуроопределящите дейности 
бяха повишени с 21%, а цените заплащани от НЗОК при лицата над 18 год. 
бяха увеличени с 27%. 

Във връзка с въвеждането на електронното отчитане пред НЗОК, 
КРД проведе редица срещи и преговори със софтуерни компании и доставчи-
ци на електронен подпис. Трябва да се каже, че и до ден днешен продължава 
одисеята с електронното отчитане пред НЗОК. 

КРД се занимаваше и с проблемите на колеги, сключили договор с 
НЗОК - незаконни спирания на плащания, неаргументирани санкции при из-
вършване на контрола от страна на проверяващите органи на РЗОК и др. 
Своевременната намеса на Комисията доведе до разрешаване на повечето 
от проблемите. Пример за своеволията на чиновници на РЗОК бе „тълку-
ването”, че дейността „Екстракция на корен на постоянен зъб”, не може да 
бъде изплатена, защото това не е „Екстракция на постоянен зъб”?! 

През изтеклия период Комисията подпомагаше Председателя на УС на 
БЗС за становищата по арбитражите. Всички становища бяха в полза на 
Изпълнителите на дентална помощ. 

КРД редовно присъстваше и участваше в работата на Комисията по 
здравеопазване към НС във всички нейни заседания и даваше компетентни 
предложения и декларации, касаещи законите. 

Нормативни актове  
Комисията по нормативни актове (КНА) прие и план за работа. КНА 

изготви Договор за сътрудничество с Българската студентска стоматоло-
гична научна асоциация (БССНА), който бе утвърден впоследствие от УС 
на БЗС. Комисията беше част от създадената временна комисия по пробле-
мите с отпадъците. Разгледан и анализиран беше проекта на Закона за изме-
нение и допълнение на Закона за здравето, като впоследствие се участвува 
активно в неговата подготовка до гласуването му от Народното събрание.
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КНА съвместно с Комисията по информация (КИ), разгледаха пробле-
мите, свързани с информационното обслужване на БЗС, изготвиха проект 
за актуализиране и сключване на нов договор за издаване на в. “ДентаМе-
дика” („Стоматолог”) и нови правила за реклама в него. Впоследствие чле-
нове на КНА участвуваха в Комисията по избиране на главен редактор на 
в.“Стоматолог“.

Членовете на КНА участваха в нарочна комисия, която подготви 
спешни промени в Кодекса по професионална етика на лекарите по дентална 
медицина и Устава на БЗС. 

Съвместно с Комисията по акредитация и квалификация (ККА) изра-
боти проект на Правилник за продължаващо медицинско обучение (ПМО) 
на БЗС, който бе приет от УС на БЗС. Впоследствие, от нарочно създа-
дена от УС на БЗС Временна комисия, към Правилника бяха разработени 
съответните договори по Закона за здравето (ЗЗ), кредитни документи и 
анкетни форми. 

КНА изготви проект за промени в Устава на БЗС и участва в дебат 
по проекта за промени в Устава на Кръгла маса за обсъждане на НРД 2007 
и промените в Устава на БЗС, организирана от Софийска РК на БЗС, Пло-
вдивска РК на БЗС и РК на БЗС - гр. Пазарджик. Промените в Устава бяха 
приети на Извънредния конгрес на БЗС през месец декември 2006 г. 

През отчетния период КНА разработи проект на Правила за добра 
медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Р България. Те 
бяха утвърдени на Извънредния конгрес на БЗС. Приетите Правила бяха 
предоставени на Министъра на здравеопазването за утвърждаване.

До ден днешен Правилата не са утвърдени от Министъра на здраве-
опазването?!

В изпълнение на поставената от Извънредния конгрес на БЗС задача 
за изготвяне на предложения за промени в Устава на БЗС и на Правилник за 
неговото приложение Комисията по нормативни актове предложи и УС на 
БЗС утвърди Тезис за разработване на Правилник за приложение на Устава 
на БЗС и план за подготовка на промени в Устава.

КНА изпълняваше съответни задачи съвместно и с постоянните ко-
мисии на УС на БЗС, изпълняваше решенията на Конгреса на БЗС и на УС на 
БЗС, даваше адекватен отговор на държавните и ведомствени нормативни 
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актове и документи в проект и след тяхното утвърждаване, занимаваше 
се с решаване на проблема с узаконяване на рентгеновите апарати в дентал-
ните кабинети. Комисията по нормативни актове разработи Правилник за 
разпореждане с логото на БЗС, който бе утвърден от УС на БЗС. 

Дейността на КНА по държавните и ведомствени документи бе ана-
лизиране и изготвяне на становища по внасяните в Комисията по здравео-
пазване и НС проекти за промени в здравното законодателство. Комисията 
изготвяше предложения от БЗС за най-съществените и належащи промени 
в законите, касаещи правата и задълженията на лекарите по дентална ме-
дицина. Предложенията бяха утвърждавани от УС на БЗС. КНА мотивира 
критично становище по проекта за Закон  на доц. Т. Кумчев за допълнение 
на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и 
асоциираните медицински специалисти в частта - асоциирани медицински 
специалисти - след докладването му в Комисията по здравеопазване в НС 
законопроектът бе оттеглен за доработка и повече не бе внесен.

Регистрация и членство 
Основните моменти в работата на Комисията по регистрация и 

членство (КРЧ) бяха свързани с изработването на ново удостоверение за ре-
гистрация с по-добър графичен дизайн, имащо стойността на сертификат 
и обединяващо реквизитите на съществуващите до момента сертификат 
и регистрационна карта. КНА изработи проект на нов печат на БЗС и на 
районни колегии, кореспондиращ с този на БЗС. 

Във връзка с изработването на нови членски карти, комисията взе ре-
шение да се изчака промяната в наименованието на професионалната и ква-
лификационна степен стоматолог в лекар по дентална медицина (респектив-
но ССБ в БЗС), като новите актуални данни и информация, които трябва 
да съдържат тези карти, да бъдат дискутирани и обсъдени на конгрес.

Усилията на комисията бяха изцяло насочени и към промени в Устава 
на БЗС в частта “Членство и регистрация”. Комисията изготви процедури, 
във връзка с налагане на санкции за неплащане на членски внос в определения 
от Устава на БЗС срок. Изработването на Процедурите беше направено на 
съвместно заседание на КРЧ и КПЕ, с активното участие на членовете на 
тези две комисии и юриста на БЗС.
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КРЧ изготви критерии за почетно членство в БЗС и „Носители на 
почетния знак на БЗС”.

Най-важният момент от дейността на комисията бе изработването 
на точен Регистър на членовете на БЗС.

Изработването на точен Регистър на БЗС беше една от най-трудоем-
ките задачи на КРЧ, свързана със събиране, обработване, въвеждане, съхраня-
ване и т.н. на поток от данни, която задача завърши успешно с активното 
участие на председателите на Районните колегии на БЗС. И така, в брой 
34/25.04.2006 г. на Държавен вестник (ДВ) бе обнародван Регистърът на 
БЗС.  

КРЧ съсредоточи своето внимание към оптимизиране на информа-
ционната система за управление на Регистъра, като за целта да се създаде 
програмен продукт, който да улесни обработката на данни и да даде реална 
статистически достоверна информация относно брой лекари по дентална 
медицина по региони и в страната, разпределение по полове и по възрастови 
групи, брой специалисти по региони и в страната и др. Програмата тряб-
ваше да улесни търсенето на членове от Регистъра по ключови критерии, 
като: ЛПК, ЕГН, име и пр. и да издава удостоверения за актуално членство 
и др. Информационната система за обработване на Регистър на БЗС беше 
завършена в края на 2007 г. Към информационната система се изработи и  
софтуер за обработка и поддръжка на базата данни в районните колегии.

КРЧ организира и проведе работна среща: „Семинар-обучение на тех-
ническите секретари на РК и председателите на УС на РК за работа със 
софтуера за Регистъра на БЗС и регионалният софтуер”.

През 2008 г. членът на КРЧ - д-р Огнян Делибозов и д-р Николай 
Шарков се ангажираха активно в създаване на официалните дипломи, лого, 
печати (мокър, сух, восъчен), почетен знак и значки на БЗС. Чест за БЗС 
е фактът, че автори на тези важни за БЗС атрибути са майсторът на 
хералдиката и графиката – проф. Кирил Гогов и известният скулптор - г-н 
Георги Чапкънов (Чапа).
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Почетен знак на БЗС, връчван на чуждестранни гости на Съюза 

 Лого на БЗС  Печат на УС на БЗС
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Всеки редовен член на БЗС предстои да получи такова свидетелство. 

Квалификация и акредитация 
Веднага след Редовния конгрес и сформирането си Комисията по ква-

лификация и акредитация (ККА) си постави приоритети: да внесе предло-
жения за промяна в Наредба №18 на МЗ за критериите, показателите и 
методиката за акредитиране на лечебните заведения, да внесе предложения 
за промяна в Наредба № 34 на МЗ за следдипломно обучение в системата 
на здравеопазване. И до ден днешен прагматичните и законосъобразни пред-
ложения от БЗС, касаещи двете наредби не се възприемат адекватно от 
чиновниците в МЗ. 

ККА разработи предложение за Кредитната система на БЗС и започна 
подготовката за нова програма на БЗС за продължаващо обучение. ККА ак-
туализира Програмата за продължаващо обучение на БЗС. Въведоха се рецен-
зенти на акредитираните от БЗС научни прояви. Акредитирани бяха нови 
лекции и бяха включени нови лектори в тях. Трябва да подчертаем, че лек-
циите от Програмата за продължаващо обучение са напълно безплатни за 
членовете на БЗС. Финансовите разходи по организацията и провеждането 
на лекциите от Програмата за професионална квалификация на БЗС (отпе-
чатване на сертификати, наем зали, оборудване, командировъчни, хонорари 
на лекторите и др.) се поемат изцяло от бюджета на УС на БЗС. 
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Комисията изработи Кредитна система за продължаващо следдиплом-
но обучение на членовете на БЗС. Изработена бе и анкетна карта за оценка 
на предлаганите лекции. Картите се попълваха от участниците в продъл-
жаващото обучение. 

Комисията предложи Картон за продължаващо обучение на лекаря по 
дентална медицина, съдържащ кредитна информация за всички мероприятия, 
в които е участвал всеки един член на БЗС. На негова основа се изготви 
Регистър за продължаващо обучение, който съдържа подробна информация 
за участието на лекарите по дентална медицина в продължаващото обуче-
ние и събраните кредитни точки. Изработен бе дизайн  и бе предложена 
на УС Книжка за продължаващата квалификация, която да бъде защитена 
с холограмен знак. Но тъй като живеем във времето на информационните 
технологии се взе решение тези, скъпо струващи атрибути, да се  заменят 
с електронни такива.

ККА предложи на УС на БЗС да излезе с конкретно становище и 
принципно отношение по финансовия подход при случаи за организирани 
конгреси, симпозиуми, лекции, теоретични и практически курсове и др. от 
физически и други юридически лица.

Подготви се „Рамков договор за организиране и провеждане на продъл-
жаващо медицинско обучение”, който трябва да бъде подписан между БЗС и 
Факултетите по дентална медицина в София, Пловдив и Варна в съответ-
ствие с действащото законодателство.

От УС на БЗС бе приет и типов Договор за организиране и про-
веждане на продължаващо медицинско обучение, касаещ БЗС и физическите 
и юридически лица, желаещи да организират конгреси, симпозиуми, лекции, 
теоретични и практически курсове и др., които да бъдат акредитирани 
от БЗС.

ККА предложи и УС на БЗС да направи предложения за изменения на 
Наредбата за акредитация на денталните центрове, едно от които бе 
изготвянето на медицински стандарти по всички специалности в дентал-
ната медицина. 

През 2008 г., благодарение на настойчивостта и срещите на проф. Д. 
Зия и д-р Н. Шарков с националните консултанти, започна подготовката 
на медицинските стандарти в денталната медицина.
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Информационна политика
След конституирането си Комисията по информация (КИ) направи 

следното: окончателно се прекрати договорът между БЗС и досегашния 
изпълнител на предпечат и печат на в. „Стоматолог”, организира и 
проведе конкурса за избор на главен редактор на вестника и за главен 
редактор бе избрана г-жа Емилия Караянева.  По предложение на КИ, УС 
на БЗС избра Редакционна колегия на вестника. Създадена бе принцип-
но нова организация за издаването, списването и разпространението на 
вестника. През 2007 г. се проведе конкурс за промяна на името на вест-
ника на Българския зъболекарски съюз. В конкурса за ново име на вестника 
се включиха 142-ма зъболекари. Резултатите от конкурса бяха обобщени 
и обсъдени от КИ и предоставени на УС на БЗС. В крайна сметка, въз 
основа на няколко предложения бе избрано новото име на органа на БЗС 
- „ДентаМедика”.

Проведе се и успешно приключи конкурс за фирма, която да изработи 
и поддържа нова интернет страница на БЗС. Фирмата се справи много 
добре с поставените задачи.

УС на БЗС подробно обсъди въпроса за практическата невъзможност 
на (КИСВО) КИ да изпълнява задълженията си по сътрудничеството и 
връзките с обществеността. Взе решение да се премахнат гореспоменати-
те задължения на КИСВО. Извънредният конгрес на БЗС прие доводите и 
промени Устава на БЗС. 

Избраната от УС на БЗС временна Работна комисия на БЗС по ин-
формационните технологии (IT комисия) не оправда създаването си и бе 
разпусната. 

Дентални и потребителски продукти
Нов момент в работата на Комисията по дентални и потребителски 

продукти (КДПП) бе преминаването на рекламната дейност на БЗС в ней-
ния ресор. Бяха проведени поредица от срещи с основните рекламодатели 
в областта на денталните техники, материали, консумативи и профилак-
тични продукти. Постигнати бяха споразумения за подписване на договори 
за рекламна дейност, а също така и договори за съвместна дейност на БЗС 
със световно известни фирми. 
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Една от основните задачи пред КДПП бе съвместна работа с Коми-
сията по информация за пълно изясняване на рекламната политика на Съюза 
за по-добро набиране на реклами за съсловния вестник. 

Освен с рекламни договори КДПП се занимаваше и с предоставяне на 
търговска площ за Научния конгрес на БЗС.

Сериозни успехи в набирането на рекламодатели и предоставяне на 
търговска площ се постигаха по време на големите дентални изложения, 
където БЗС имаше щандове -  „Булмедика, Булдентал” - София, „Медукус, 
Денто, Галения” – Пловдив, денталното изложение в края на месец март в 
гр. Варна и др. 

Подписаха се договори за сътрудничество и преотстъпване на логото 
с редица световни компании. 

В резултат от съвместната работа с КИ бяха предложени и приети 
от УС на БЗС цени за реклама в сайта на Съюза веднага след неговото ак-
тивиране. 

За ефективната дейност на КПДД  говореха постигнатите финансо-
ви резултати, които са едно от основните пера от бюджета на БЗС.

 
Главен секретар на УС на БЗС до ноември 2007 бе д-р Виолета Михо-

ва. От декември 2007, след подадената от нея оставка, на поста бе избрана 
д-р Донка Станчева-Забуртова. 

                                                                   

Д-р Донка Станчева-Забуртова
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Благодарение на тяхната самоотвержена работа в Централния офис 
на Съюза се въведе ред, който даде възможност за по-добра оперативна 
дейност на цялото ръководство: създаде се прецизна документация; въведе 
се, като основен метод, Е-мейл кореспонденция между централния офис и 
районните колегии, създаде се ред в наличните архив и финансова докумен-
тация, частично се възстанови липсващата документация, прие се щатно 
разписание с подробни длъжностни характеристики, каквото липсваше, до-
бре се организираха заседанията на Постоянните работни комисии в офиса 
на БЗС, редовно се провеждаха, при необходимия кворум, добре организирани 
заседания на УС.

През месец ноември 2007 г. за първи път в историята на БЗС бе ор-
ганизирано и проведено специално обучение на Управителния съвет в две 
основни направления – работа в екип и работа с медии.    

Финанси на БЗС
Поради сериозните финансови проблеми, отчетени на Редовния кон-

грес на БЗС, 2005 г., веднага след него се проведе ревизия на касата и инвен-
таризация на имуществата на БЗС от комисия с председател д-р Йордан 
Хаджигаев, председател на Контролната комисия на БЗС. 

От този момент нататък се въведоха принципни и строги правила, 
касаещи фискалната политика на Съюза: наложи се конкурсният принцип за 
подбор на кадри за офиса на БЗС, чрез конкурс бе избран и одитор за текущ 
одит на финансово счетоводната дейност и заверка на годишния стопан-
ски отчет на БЗС, затегна се финансовата дисциплина на Съюза, за всяко 
финансово постъпление и всяко плащане на Съюза се въведе договорното 
начало и движението на парите по банков път, предхождано от решение на 
УС на БЗС, разработи се и се въведе вътрешен правилник за документообо-
рота и финансовата дисциплина в УС на БЗС и др.

УС на БЗС взе и решение за регистрация по ДДС на Съюза. Финансо-
вото състояние на БЗС се стабилизира. Увеличиха се средствата на Съюза 
от доброто им финансово менажиране от финансово отговорните лица – 
председател и главен секретар. Сменено бе изцяло счетоводството на БЗС. 
С конкурс, обявен във вестниците, бе избрана счетоводна къща, която да 
води счетоводството на БЗС. Въведоха се строги правила и  контрол при 
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получаване, изразходване и отчитане на парични средства. Получиха се и 
допълнителни средства от дарения направени на БЗС от редица фирми. 
Например - само с едно дарение бе заменена цялата остаряла офис техника 
на Съюза със съвременни компютри, монитори, мрежови принтер и легален 
софтуер.  

Ежегодно се изготвяха финансовите отчети и разчети от счетовод-
ната къща и ежегодно отчетите се одитираха от избрания одитор. През 
този период бе направена и обстойна финансова ревизия на БЗС, като чрез 
проведен конкурс бе избран ревизор.

Вследствие на финансовата стабилност на БЗС и на направени фи-
нансови анализи и разчети, УС на БЗС взе решение за закупуване на офис на 
Съюза. В момента усилено се правят огледи и се търси подходяща недвижи-
ма собственост за офис. 

Контролна комисия
С работата и препоръките на Контролната комисия (КК) и последва-

лите  решения на УС на БЗС в офиса на БЗС се възцари ред и финансова дис-
циплина. На Извънредния конгрес през месец декември 2005г. делегатите на 
Конгреса приеха, отлагания многократно, Правилник за дейността на КК. 
КК продължи своята дейност за следене и корекция, при необходимост, на 
законосъобразността и уставосъобразността на решенията на УС на БЗС.   

Комисия по професионална етика
Комисията по професионална етика (КПЕ), съвместно с КРЧ, пред-

седателя на УС на БЗС, председателя на КНА, главния секретар на УС на 
БЗС и председателя на РК на БЗС – гр. София, проведе съвместно заседание, 
на което се обсъдиха процедурите по прекратяване и възстановяване на 
членството в БЗС, санкциите за неплащане на членски внос, издаването на 
наказателни актове и др. КПЕ проведе и среща за обмяна на опит с пред-
седателите на районните комисии по етика. На тази среща бе препоръчано 
да бъдат запознати членовете на Съюза, в съответните районни колегии, 
с произтичащите им задължения от Кодекса по професионална етика и 
да се обърне внимание на следното: недопускане на неправоспособни лица 
(студенти, медицински сестри, зъботехници, помощници на лекаря по ден-
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тална медицина) да извършват лечебни дейности, недопускане на нелоялна 
конкуренция, чрез изтъкване на непризнати научни степени, звания и ква-
лификации, използване на дъмпингови цени и др., да се зачитат правата и 
достойнството на пациента, задължителна информираност на пациента 
или негов законен представител, писмено информирано съгласие, от страна 
на пациента, необходимост от колегиалност и уважение към колегите, не-
обходимост от водене на пълна лечебна документация, необходимост от 
непрекъснато повишаване на професионалните знания и умения. 

Освен това КПЕ, като последна инстанция, разглеждаше и разрешава-
ше възникналите спорове и оплаквания срещу колеги от страна на пациенти.

Висш медицински съвет
Представители на БЗС във ВМС бяха д-р Николай Шарков, проф. 

Андон Филчев и доц. Трифон Михайлов. Те присъстваха само на едно един-
ствено заседание на ВМС, което на практика не бе съществено.       

Социални дейности на БЗС
УС на БЗС продължи да подпомага финансово изпаднали в беда свои 

колеги. Финансово подпомогна Факултет по дентална медицина, София за 
празник с участието на 65 пенсионирани преподаватели и седмица на про-
филактиката във Факултет по дентална медицина, Пловдив. БЗС напълно 
или частично финансира отпечатването и издаването на научна и друга 
литература на видни наши колеги. Реализира се идеята на и д-р Н. Шарков 
и г-н Левон Хампарцумян – изпълнителен директор на UniCredit Bulbank за 
специален целеви пакет банкови кредити за лекари по дентална медицина, 
студенти, специализанти, зъботехници и за първи път в България – за па-
циенти. 

 
Честване на 100 – годишнината от основаването на БЗС
През декември 2005 г. в резиденция “Бояна” тържествено бяха закрити 

и честванията на 100 годишнината от създаването на БЗС. Тържеството 
бе осветено от ректора на духовната семинария – архимандрид Сионий. 
На честванията присъстваха и поднесоха приветсвия изтъкнати гости 
от законодателната и изпълнителната власт. Тържеството бе закрито с 
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богата музикална програма – октет „Софийски солисти”, танцов ансамбъл 
„Маяковски” и др. 

 
Извънредни конгреси на ССБ (БЗС) 2005 – 2008

Извънреден конгрес на ССБ, декември 2005, гр. Стара Загора 
1. Обсъдени и приети бяха промени в Кодекса по професионална етика 

и свързаните с тях промени в Устава на Съюза на стоматолозите в 
България, касаещи членството в Съюза.

2. Отново бе отложен за следващ конгрес Правилника за дейността на 
Контролната комисия. 

3. Обсъдени и приет бяха параметрите на Национален рамков договор 
2006 и бе даден мандат на Комисията по рамково договаряне за под-
писването му.

Извънреден конгрес на ССБ, декември 2006 г., к.к. „Златни пясъ-
ци“

1. Обсъдени и приети бяха параметрите на Национален рамков договор 
2007 и бе даден мандат на Комисията по рамково договаряне за под-
писването му.

2. Обсъдени и приети бяха промени в Устава на БЗС. 
3. Обсъдени и гласувани бяха Правилата за добра медицинска практика 

на лекарите по дентална медицина в Република България.
4. Обсъден и приет бе Правилник за дейността на Контролната коми-

сия.
5. Избрани бяха почетни членове на Съюза – проф. Стивън Мос - САЩ, 

проф. Гьоран Кох – Швеция и д-р Герогиос Цогас – Гърция. 
6. Избрани бяха за нов член на управителния съвет – д-р Мариета 

Стефанова от РК на БЗС - Разград, а за нов член на Комисията по 
професионална етика – д-р Цветана Митова.

7. Гласувана бе резолюция със следния  текст: 
„Конгресът на Съюза на стоматолозите в България (Български 

зъболекарски съюз от 1 януари 2007 г.) категорично се противопос-
тавя на всякакви опити на управляващите политически сили за 
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разбиването на единството на съсловната организация на лекарите 
по дентална медицина и възлага на председателя на управителния 
съвет на ССБ (БЗС) всякакви бъдещи законосъобразни действия за 
отстояване и защита целостта и интересите на Българския зъбо-
лекарски съюз.”

8. Конгресът възложи на Управителния съвет на Българския зъболекарски 
съюз  да изработи национален минимален ценоразпис.

Извънреден конгрес на БЗС, ноември 2007, к.к. „Златни пясъци” 
1. Обсъдени и приети бяха параметрите на Национален рамков договор 

2008 и бе даден мандат на Комисията по рамково договаряне за под-
писването му.

2. Обсъдени и приети бяха промени в Устава на БЗС и бяха приети 
тезиси за изработване на Правилник за приложение на Устава на БЗС. 

3. Конгресът прие за информация, че не може централизирано да се ос-
тойностят дейностите в денталната медицина т.е. да има т. н. 
„минимални”, „препоръчителни” или други цени, защото се попада под 
ударите на Закона за защита на конкуренцията. Всеки лекар по ден-
тална медицина, използвайки Методиката за ценообразуване може да 
си направи ценоразпис. 

4. Бе освободена по лични причини  д-р Виолета Михова, главен секре-
тар на УС на Българския зъболекарски съюз и не бе освободена от 
финансова отговорност, за периода на заеманата от нея длъжност до 
следващия Редовен конгрес. На поста главен секретар на УС на БЗС бе 
избрана д-р Донка Станчева–Забуртова. 

5. За нов член на УС на Българския зъболекарски съюз на мястото на д-р 
Донка Станчева – Забуртова от РК на БЗС, Смолян, бе избран д-р 
Пламен Бързашки. 

6. Във връзка с приетите параметри на НРД 2008, Конгресът гласу-
ва Резолюция до всички институции в здравеопазването със следния 
текст:  

„Съзнавайки отговорностите си към обществото по отношение 
на неговото дентално здраве и като се съобразяваме с възможност-
ите на държавата за осигуряване на определен базисен пакет от 
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дентални грижи към настоящия момент, на своя извънреден конгрес 
Българският зъболекарски съюз  прие параметрите на Националния 
рамков договор 2008 г. за дентална помощ и даде мандат на 
Комисията по рамково договаряне за сключване на договор за 2008 г. 

От друга страна, като практикуващи лекари по дентална меди-
цина, ние се сблъскваме ежедневно с нарастващите здравни пробле-
ми на населението и сериозните затруднения относно достъпа до 
дентални грижи.

Като професионалисти и като професионална съсловна организа-
ция сме доказали, че знаем, можем и сме мотивирани да установява-
ме нуждите и потребностите от дентално здраве и да ги удовлет-
воряваме адекватно.

С тази декларация апелираме към институциите, отговарящи за 
здравето на  нацията да не прибягват към никакви действия и фор-
ми на вземане на решения по дейностите  на здравноосигурителна-
та система, които  пренебрегват компетентността на Българския 
зъболекарски съюз. Такава позиция би била неприемлива за съсловната 
професионална организация и най-важното – би била в ущърб на об-
ществения интерес и на българските зъболекари. 

Искрено се надяваме, че вземащите решения ще се вслушат в на-
шия призив за диалогичност, професионална оценка на проблемите 
и зачитане на ролята и значението на Българския зъболекарски съюз 
в процеса на постигане на по-добро здраве за българското население.

От името на Извънредния конгрес на Българския зъболекарски съюз”

Научни конгреси на ССБ (БЗС) 2005 – 2008

Пети научен конгрес на ССБ юни 2005, гр. Бургас
В Петия научен конгрес на ССБ лектори от чужбина бяха проф. Алекс 

Мерсел – Израел, проф. Томас Магнусон – Швеция, д-р Кжищоф Гонцовски 
– Полша, проф. Клаус-Петер Ернст – Германия, а от България – доц. Ангел 
Бакърджиев, Факултет по дентална медицина, Пловдив и доц. Юлия Каме-
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нова, Факултет по дентална медицина, София. Интересът към научните 
конгреси растеше с всяка изминала година и броят на участниците в Науч-
ния конгрес и денталната изложба растеше лавинообразно.   

 
Шести Научен конгрес на ССБ юни 2006, гр. Бургас
По предложение на д-р Женя Маслинкова и РК на БЗС, гр. Пловдив, 

за първи път на този конгрес се създаде Постерна секция. С нея се даде 
възможност на младите преподаватели от факултети в София и Пловдив, 
а по-късно - от Варна да участват със свои научни разработки в този най-
голям научен форум на съсловието. Научен комитет на конгреса: проф. Доан 
Зия, председател, д-р Женя Маслинкова, секретар и членове – проф. Радомир 
Угринов, доц. Трифон Михайлов, доц. Ангел Бакърджиев, доц. Милена Пенева 
и доц. Христина Попова. Организационният комитет на Петия и Шестия 
научни конгреси бе: д-р Николай Шарков, председател, д-р Виолета Михова, 
секретар и членове – д-р Александър Гъбев, д-р Богдан Димитров, д-р Живко 
Михайлов, д-р Иванка Обрешкова, д-р Малина Пачева, д-р Мартин Дамянов, 
д-р Милко Басарков, д-р Петър Петев, д-р Силвия Минкова, д-р София Бу-
джева, д-р Тодор Кукуванов, д-р Цвета Андреева. 

Лекции изнесоха проф. Марк Данан и проф. Маруан Даас– Франция, доц. 
Георги Тодоров – Стоматологичен факултет, Пловдив, проф. Андон Филчев 
- Стоматологичен факултет, София, проф. Кристер Бйерклин и д-р Ирен 
Бйерклин – Швеция.

 
Седми научен конгрес на БЗС, юни 2007, гр. Бургас
Научният конгрес се разрасна и колкото и неудобно да бе, той и 

денталната изложба трябваше да се разположат в две отделни сгради – 
Военния клуб и Бургаски свободен университет. Това не попречи да се дос-
тигне рекорден брой участници – 1600 и рекорден брой изложители до този 
момент – над 50. 

Ето и имената на лекторите, които участваха в Конгреса: д-р Фредрик 
Фриск – Швеция, д-р Герхард Зеебергер – Италия, д-р Иван Филипов – Факул-
тет по дентална медицина, Пловдив, проф. Марти Хелкимо – Швеция, доц. 
Юлия Каменова - Факултет по дентална медицина, София, доц. Христина 
Попова - Факултет по дентална медицина, София, проф. Тереза Джемилева - 
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Факултет по дентална медицина, София, доц. Мая Рашкова - Факултет по 
дентална медицина, София, проф. Хамит Бостанджи – Турция, доц. Милан Ко-
тран – Словакия, г-н Ласло Немет – Унгария, доц. Васил Свещаров - Факултет 
по дентална медицина, Варна и доц. Цветан Тончев - Факултет по дентална 
медицина, Варна. В конгреса бяха представени над 40 постера.    

Научни симпозиуми на ССБ (БЗС) 2005 – 2008
През този период се проведоха четири научни симпозиума на ССБ 

(БЗС). Те бяха организирани с помощта и дейното участие на районните 
колегии на БЗС – гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна. Симпозиумите съпът-
стваха денталните изложения „Булмедика, Булдентал” в София, „Медикус, 
Денто, Галения” в Пловдив и денталното изложение във Варна. Бяха изнесе-
ни изключително интересни лекции от български и чуждестранни лектори 
и интересът към симпозиумите, не случайно, бе много голям.    

БЗС и 40-то Народно събрание
Благодарение на правилно провежданата политика на БЗС, натрупания 

с годините опит и авторитет на съсловието, редовното активно участие 
на председателя на УС на БЗС, главния секретар на УС на БЗС, зам.-предсе-
дателя и председател на КНА и зам.-председателя и председател на КРД и 
др. в заседанията на Комисията по здравеопазване БЗС успя да мотивира ръ-
ководството и членовете на Комисията и да постигнем положителни про-
мени в законовата база, касаеща дентално-медицинското съсловие, а именно:

Гласуван бе окончателно Законопроект на доц. Атанас Щерев за из-
менение на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за 
съсловните организации на лекарите и стоматолозите, Закона за здравното 
осигуряване, където се:

1. Утвърди образователна квалификационна степен „магистър по ден-
тална медицина”; 

2. Въведоха наименованията “дентална медицина”, „лекар по дентална 
медицина” и др. 

3. Възстанови името на съюза - “Български зъболекарски съюз”. 
Със законопроекта отпадна задължението за лекарите по дентална 

медицина за придобиване на специалност „Обща стоматология”.
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По настояване и протести на БЛС и БЗС окончателно се отхвърли 
„Законопроекта Кумчев, Първанова” за създаване на регистри в МЗ, аналогич-
ни на съсловните - опит за „изземването” им от МЗ и необходимостта от 
нова, поредна пререгистрация на лекарите по дентална медицина. 

Гласуван бе Законопроект за изменение на ЗЗ, ЗЛЗ, ЗСОЛС, ЗЗО на доц. 
Борислав Китов и г-н Лютви Местан – Законопроект за изменение на ЗЛЗ, 
ЗЗ, ЗОН  относно узаконяване на практическото обучение на студентите 
по дентална медицина в стоматологичните факултети. По този начин се 
узакониха дипломите, издадени на всички лекари по дентална медицина след 
влизане в сила на ЗЛЗ през 1999 г.

Приет бе Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съ-
словните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, ка-
саещ постоянно и временно пребиваващите лекари и лекарите по дентал-
на медицина, граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо 
пространство, оказващи медицински/дентално-медицински услуги. Въпреки 
либералния характер на Директива 2005/36/ЕО и опитите на някои лица 
за различното й тълкуване, под натиска на председателите на БЗС и БЛС 
временно пребиваващия лекар/лекар по дентална медицина се задължи: 

- да се впише задължително в Регистъра на РК на БЗС/БЛС;
- ежегодно да се подновява срока на временно пребиваващия лекар/ лекар 

по дентална медицина;
- временно пребиваващия лекар по дентална медицина трябва да спазва 

правилата за професионално поведение с професионален, нормативен 
или административен характер, включително Кодекса за професио-
нална етика и правилата за добра медицинска практика на съответ-
ната съсловна организация.
В Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентал-

на медицина се направиха промени в чл. 16, като се прецизираха задължения-
та на Комисиите по професионална етика на БЛС и БЗС и се прецизираха 
наказанията, касаещи Кодексите за професионална етика и Правилата за 
добра медицинска практика.

По изричното настояване на БЗС в Законопроект за лекарствените 
средства в хуманната медицина лекарите по дентална медицина бяха вклю-
чени в раздела „Клинични изпитания на лекарствени средства”.
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В края на 2006 г. Парламентът поде активна кампания срещу БЛС за-
ради неподписването на НРД 2007 г. Тази атака се отрази на БЗС по същия 
начин като на БЛС, поради факта, че двете съсловия са взаимосвързани в 
един закон. Неадекватно бе променен Законът за здравното осигуряване и 
се наложи повторната му корекция! На практика се премахна договорното 
начало. Представители на Коалиция за България заговориха за премахване на 
задължителното членство в двете съсловни организации. 

Българския зъболекарски съюз се включи в сформираната Работна гру-
па 2 към Министерството на труда и социалната политика. Работната 
група имаше за цел да транспонира европейските директиви към нашето 
законодателство, касаещо регулираните професии. Там се сблъскахме с невеж 
чиновнически подход към една изключително отговорна дейност и ако не 
беше намесата на Съюза и БЛС, които да защитават професионалните и 
съсловни интереси и да дават компетентни становища, можем само да си 
представим с какви закони в здравеопазването щеше да осъмне България на 
01.01.2007 г. – влизането на страната ни в Европейския съюз.

БЗС провеждаше правилна, принципна, открита и честна политика 
на базата на натрупаните с годините знания, опит и авторитет на съсло-
вието и през 2007 г. успяхме да лобираме и да спрем законопроект „Миков”, 
като за целта проведохме редица срещи, организирани от БЗС с представи-
тели на парламентарните групи на Коалиция за България, НДСВ, ДПС, БНС 
и ДСБ, за да се опазят интересите, единството и целостта на съсловието. 
Голяма подкрепа имахме и от редовите членове на БЗС като 90% от тях 
направиха подписка за запазване на задължителното членство и за запазване 
на единството и неделимостта на Съюза.

Направи се поправка на Закона за лечебните заведения, с която се оси-
гури абсолютно безплатна (държавни такси не се събираха) пререгистрация 
на лекарите по дентална медицина в Съда и РЦЗ. 

Разгледа се и се подкрепи единодушно от Комисията по здравеопазване 
и 40-то Народно събрание проекта за „Програма за профилактика на орал-
ните заболявания при децата до 18 годишна възраст”.

Предстоеше внасяне на Законопроект за промяна на Закона за лечеб-
ните заведения за облекчаване на режима за регистрация на денталните 
рентгени в РЦЗ.
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Ръководството на БЗС продължаваше своите формални и неформални 
срещи с представители на политическите сили, представени в Парламента, 
за да се опазят интересите на съсловието.
 

БЗС и Министерство на здравеопазването 
БЗС установи добри работни отношения с МЗ. Внесен бе за подписване 

от проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването, Кодекс за профе-
сионална етика на БЗС и след подписването, той бе публикуван в „Държавен 
вестник”. Представители на БЗС работиха активно във всички работни 
групи на МЗ, подготвящи нормативни актове, касаещи денталната медицина. 

По изричното настояване на председателя на УС на БЗС министъ-
рът на здравеопазването възстанови заличените национални консултанти 
по специалностите „Ортодонтия” и „Детска дентална медицина”.

БЗС първи от всички заинтересовани страни, чрез временна комисия 
към УС на БЗС (проф. А. Филчев, проф. Т. Михайлов, проф. Д. Зия, доц. М. 
Пенева, д-р С. Гачев, д-р В. Михова, д-р Н. Шарков) изработи становище на 
Съюза и даде своите конкретни предложения към проекта за Национална 
здравна стратегия 2007 – 2012 на МЗ и настоя за създаване и на План за 
действие към нея. 

Въпреки активната работа на проф. Д. Зия, д-р В. Михова и д-р Н. 
Шарков по проект за Наредба за специализация и прекрасното взаимодейст-
вие с Факултетите по дентална медицина в София, Пловдив и Варна, внесе-
ните адекватни предложения за промяна на Наредбата не бяха приети. От 
декември 2006 г. тя бе факт със своите абсурди и недомислици. 

БЗС, за пореден път, отново внесе предложения на БЗС и Стоматологич-
ните факултети за спешно коригиране на Наредбата. В резултат на това се: 

1. Премахна измислената специалност „Челюстна хирургия”. 
2. Призна за “заварено положение” на придобитата от 43 наши колеги 

специалност Лицево-челюстна хирургия. 
3. Призна същата и на започналите вече специализация по нея лекари по 

дентална медицина (ЛЧХ вече е медицинска специалност според евро-
пейската директива). 

4. БЗС продължи да настоява за промени в Наредбата, за да се улесни 
специализацията в денталната медицина. 
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Със заповед на проф. Гайдарски, февруари 2008 г., се създаде работна 
група на МЗ за доразработване на проекта за „Програма за профилактика на 
оралните заболявания при деца до 18 годишна възраст в Р България”, внася-
нето му до края на юни - юли 2008 г. в Министерски съвет и целевото му 
финансиране.

След смяната на Министъра на здравеопазването се състоя среща на 
д-р Н. Шарков с новоизбрания министър – д-р Евгени Желев. На тази среща 
д-р Шарков внесе писма със следните искания:

1. Възстановяване на договорното начало със съсловните организации.
2. Възстановяване на дела, отделен за дентална медицинска помощ от 

4 % на 4.9 % от бюджета за здравноосигурителните плащания.
3. Обмисляне на възможностите за включване на протетични дентални 

медицински дейности в НРД 2009.
4. Разделяне на НРД.

БЗС и Министерски съвет
УС на БЗС направи следните предложения към Работната група на 

Съвета на коалицията по развитие на здравната реформа към МС:
1. Да бъде допълнен и коригиран Проект за Национална здравна стра-

тегия (НЗС) 2007-2012 с предложените от БЗС конкретни текстове, 
касаещи денталната медицина. 

2. Да бъде допълнен Проект за План за действие към НЗС с действащи 
програми за профилактика на зъбния кариес при децата от детските 
градини с флуорирано мляко в седем града на България.

3. Да се приеме Национална програма за профилактика на оралните забо-
лявания при децата до 18 годишна възраст, целево финансирана, упра-
влявана и мониторирана от Министерството на здравеопазването.

4. Да се премине към отделно Национално рамково споразумениe със 
здравноосигурителните фондове и НЗОК за лекарите по дентална 
медицина чрез необходимите законодателни промени. 

5. Да се осигури нарастване на диференцираната разходна част по здрав-
ноосигурителни плащания за дентална помощ в бюджета на Нацио-
налното рамково споразуметие за 2009 г., адекватни на нарастването 
с 2% на здравноосигурителната вноска от 01.01.2009 г. и инфлацията.
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6. Да се осигурят целеви бюджетни средства в бюджета на Национално-
то рамково споразуметие за 2009 г. и последващите години за предви-
деното по закон лечение на обеззъбените здравноосигурени граждани, 
които са основно пенсионерите над 60-65 годишна възраст и които 
понастоящем са лишени от дентална здравно-осигурена помощ.

7. Да се осигури здравноосигурителните фондове и НЗОК да предлагат 
дентална помощ на здравноосигурените лица по схемата 70:30. 

8. Да се осигури запазване и разширяване на договорното начало при 
запазване на статуквото на партниране с една целокупна съсловна 
организация, представляваща и носеща отговорност за дейността, 
професионалния морал и професионалното развитие на всички лекари 
по дентална медицина в България – Българския зъболекарски съюз.

9. Да се промени Наредба 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването (Обнародвана в ДВ, 
бр.7 от 23 януари 2007 г.) и обособяване на самостоятелен раздел 
„Дентална медицина”, поради спецификата на денталната медицинска 
помощ в България.

10. Да се промени Наредба 18 от 2005 г. за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на денталните и медикоденталните ле-
чебни заведения и да бъде увеличен броя на редовните представители 
на Българския зъболекарски съюз в състава на Акредитационния съвет. 
По този начин ще бъде подобрена дейността на Акредитационния 
съвет чрез осигуряване на по-засилено участие на представители на 
Българския зъболекарски съюз.
Разработената от Работната група на Съвета на коалицията по раз-

витие на здравната реформа стратегия „не видя бял свят”, защото беше 
прибързана, не добре обмислена и лошо структурирана. 

БЗС и сродни организации
БЗС поддържаше традиционно добри отношения с Българския лекарски 

съюз. Двата съюза взаимно се подкрепяха в принципните си законови иска-
ния и в кризисни моменти. 

Много добри бяха и са отношенията между БЗС и Съюза на фармаце-
втите в България, с председател м. ф. С. Ненчев и Асоциацията на специа-
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листите по здравни грижи с председател проф. Станка Маркова. 
Не много добри бяха отношенията на БЗС със Съюза на зъботехници-

те в България и то не по вина на зъболекарския съюз.

БЗС и Българско студентско стоматологично научно дружество 
(БССНД)

БЗС и БССНД имат разписан рамков договор за сътрудничество и 
взаимопомощ. БЗС подпомогна БССНД при създаването му и включването 
му в европейските структури. Резултат – 41-та среща на Европейската 
дентална студентска асоциация (EDSA) и 7-ми Научен конгрес на EDSA се 
проведоха в края на април 2008 във Варна. Председателят на УС на БЗС бе 
удостоен с „Почетно членство” в EDSA.  
 

БЗС и европейски и световни организации

Съвет на европейските зъболекари (CED)
На 11 май 2007 БЗС официално бе приет в CED. БЗС е пълноправен 

член на Съвета на европейските лекари по дентална медицина, който е съз-
даден през 1969г. от Европейската комисия като неин консултативен орган 
по проблемите на денталната медицина. Всеки може да си направи изводите 
каква огромна отговорност и предизвикателство е членството на БЗС в 
CED. 

Посещението на д-р Орландо да Силва, президент на Съвета на ев-
ропейските зъболекари, по покана на д-р Н. Шарков,  беше ползотворно 
и имаше отзвук във всички медии. По време на краткия си престой той 
имаше ползотворни официални срещи с Председателя на Комисията по 
здравеопазване на Народното събрание – доц. Б. Китов, зам. - министъра на 
здравеопазването – д-р Е. Райнов, УС на БЗС и УС на РК на БЗС – София.

Световна дентална федерация (FDI)
Посещението на д-р Мишел Арден, президент на Световната ден-

тална федерация (FDI), по покана на д-р Н. Шарков, бе изключително пол-
зотворнo. Тя се срещна с Председателя на Комисията по здравеопазване 
на Народното събрание – доц. Б. Китов, с Комисията по здравеопазване, с 
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министъра на здравеопазването – проф Р. Гайдарски, с УС на БЗС и с УС на 
РК на БЗС – София.

Медиите отделиха oсобено внимание на това посещение. Две от на-
ционалните телевизии – БНТ и БТВ излъчиха интервюта с нея. Същото 
направи „Дарик радио” и агенция „Фокус”. Вестник „24 часа” публикува неин 
портрет и разговор на цяла страница. Този факт може да се отчете като 
уникален, тъй като нейното присъствие в страната няма никакво отно-
шение към редовия българин като потребител на дентални услуги. Въпреки 
това, остава впечатлението, че тя е дошла именно, за да отправи послание 
към българския потребител.

Посещението в България зае подобаващо място в бюлетина на FDI, 
който се разпространява в над 120 страни в света!

През октомври 2007г. в Дубай се състоя Конгресът на FDI. За наша 
радост, но не изненада, с активното лобиране на БЗС, с подобаващо мно-
зинство за президент на организацията бе избран д-р Роберто Виана – вице 
президент на Бразилския зъболекарски съюз (ABO). Веднага след приветстве-
ната реч на д-р Виана бе подписан рамков договор за сътрудничество между 
председателите на БЗС и ABO. 

Европейската секция на FDI (ERO FDI)

Председателят на БЗС бе избран за член на няколко работни комисии 
на ERO FDI. 

Балканско стоматологично общество (BaSS)
Взе се решение 14-ият Конгрес на BaSS да се проведе през 2009 г. във 

Варна.

БЗС - медии и връзки с обществеността 
През 2007 г. БЗС „оперира” Ахилесовата си пета. След продължителен 

кастинг бе избрана фирма за планиране и осъществяване на комуникационни 
кампании или казано по-просто – PR на БЗС.

Благодарение на последователната и не прекалено агресивна кампания 
за налагане на БЗС в медийното, а от там и в публичното пространство, 
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еднозначно считаме, че съюзът ставаше разпознаваем образ сред широката 
аудитория. Като пробиви в медийното пространство могат да се отче-
тат участията на председателя на БЗС в сутрешните блокове на водещи 
рейтингови телевизии, заглавия и материали на първи страници на нацио-
нални всекидневници и радио изяви. Безспорен лидер обаче в отразяването 
на проблемите на БЗС остана интернет-пространството.

Над 95% от публикациите в медийното пространство – телевизии, 
радио, преса и интернет, бяха позитивни или неутрални за съюза, а остана-
лите около 5% негативни информации бяха свързани с цените на дентални-
те услуги, което е разбираемо и не е необходим коментар. 

БЗС и Световна банка и UniCredi Bulbank
Като най-голям успех за БЗС през 2007 г. безспорно бе социалната му 

ангажираност по проекта „Усмихни се”. Този проект бе реализиране на една 
от задачите – усвоявани на средства от финансови фондове – в случая 
Световна банка и UniCredit Bulbank. Проектът на БЗС спечели един от 
осемте гранта измежду 214 проекта, в размер на $ 20 000. Освен това този 
проект „измъкна” донякъде образа на БЗС от „обирджийската” същност на 
лекарите по дентална медицина. Социалната му ангажираност насочи вни-
манието на широката аудитория към съпричастността на БЗС към здраве-
то на децата, лишени от родителски грижи и готовността на членовете 
на БЗС безвъзмездно да им помагат. 

БЗС и профилактични проекти
БЗС организира самостоятелна десетдневка – „Красива детска усмив-

ка”. Съвместно с Colgate Palmolive Adria и Glaxo Smith Kline организира съот-
ветно „Месец на устната хигиена” и „Месец на детската орална хигиена”. В 
тези проекти се включиха над 1000 доброволци, членове на БЗС. 

БЗС патентова: логото на БЗС, името: Български зъболекарски съюз 
и редица други наименования, свързани с дейността на Съюза.

РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БЗС МАЙ 2008 Г.
Редовният конгрес на БЗС се проведе на 30 – 31 май 2008 г. в „Доходно 
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здание”, гр. Русе при изключително добра организация от страна на РК на 
БЗС, гр. Русе.  

Дневният ред на конгреса включваше:
1. Отчет на Управителния съвет (УС) на БЗС
2. Отчет на Контролната комисия (КК) на БЗС. Предложения на КК за 

промени в Устава на БЗС.
3. Отчет на Комисията по професионална етика (КПЕ) на БЗС.
4. Избор на председател, заместник-председатели, главен секретар и чле-

нове на УС на БЗС.                  
5. Избор на председател и членове на Контролната комисия на БЗС.
6. Избор на председател и членове на Комисията по професионална ети-

ка на БЗС.
7. Утвърждаване на членовете на Комисията по рамково договаряне от 

Конгреса.
8. Избор на представители на БЗС във Висшия медицински съвет към 

Министерство на здравеопазване.

Конгресът прие отчетите на УС на БЗС, на КК и КПЕ. Прие се 
предложението на КК за промени в Устава, като срокът за отчета на Упра-
вителният съвет на Българския зъболекарски съюз, отчета на председателя 
на Българския зъболекарски съюз и приемането на финансов разчет за следва-
щата година се промениха от месец декември на настоящата на месец март 
на следващата на отчета година. 

Конгресът единодушно сне финансовата отговорност от д-р Н. Шар-
ков, председател на УС на БЗС, д-р В. Михова и д-р Д. Станчева – Забуртова 
и  членовете на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз за 
изминалия тригодишен период. Премина се към избор на ново ръководство 
на БЗС. 
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 Управителен съвет на БЗС, председатели и членове на КК и КПЕ, 
2008-2011

Д-р Николай Шарков, председател на УС
Д-р Донка Станчева-Забуртова, главен секретар на УС
Заместник-председатели:
Д-р Явор Голчев 
Председател на Комисия по дентална практика и професионална защита
Д-р Даниела Андреева
Председател на Комисия по регистрация и членство
Д-р Милко Басарков 
Председател на Комисия по дентални и потребителски продукти
Доц. д-р Снежанка Топалова-Пиринска
Председател на Комисия по квалификация и акредитация
Д-р Светослав Гачев 
Председател на Комисия по нормативни актове
Д-р Георги Димов
Председател на Комисия по изработване и подписване на национален рам-
ков договор
Д-р Женя Маслинкова 
Председател на Комисия по информация

Членове:
Д-р Георги Сойтариев Благоевград
Д-р Богдан Димитров Бургас
Д-р Емил Минчев Варна
Д-р Румен Тодоров Велико Търново
Д-р Мариана Панова Видин
Д-р Марио Прокопиев Враца
Д-р Никола Тотев Габрово
Д-р Валя Хубчева Добрич
Д-р Павлина Велкова  Кърджали
Д-р Светослав Николов Кюстендил
Д-р Георги Ликьов Ловеч



Глава IV 193

Д-р Людмила Горанова Монтана
Д-р Красимира Сариева Пазарджик
Д-р Валентин Павлов Перник
Д-р Илиян Хаджидосев Плевен
Д-р Константин Даков Пловдив
Д-р Мариета Стефанова, 
по-късно заменена от 
д-р Мариана Прокопиева Разград 
Д-р Дамян Дамянов Русе
Д-р Иванка Манолова Силистра
Д-р Христо Дойчев Сливен
Д-р Пламен Бързашки Смолян
Д-р Борислав Миланов София град
Д-р Сашко Драганов София регион
Д-р Петя Колева Стара Загора
Д-р Стефка Куклева Търговище
Д-р Таня Николова Хасково
Д-р Росица Енчева Шумен
Д-р Мария Боянова Ямбол

Контролна комисия
Д-р Иван Моллов – председател
Д-р  Пл. Францов 
Д-р Пл. Петров
Д-р М. Казанлиева
Д-р А. Гъбев
Д-р Вл. Коларов
Д-р И. Обрешкова
Д-р Й. Хаджигаев
Д-р Н. Андреева
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Комисия по професионална етика
Проф. д-р Вера Крумова  – председател
Д-р Цв. Николова
Д-р В. Великов
Д-р Кр. Мусурлиева
Д-р Н. Читалова
Д-р Н. Стоянов
Д-р Кр. Гълъбов
Доц. д-р Ив. Куликов
Д-р Б. Полимиров 

Управителен съвет на ССБ в периода 2008 – 2011 г.

Председател – д-р Н. Шарков
Гл. Секретар – д-р Д. Станчева-Забуртова

Заместник-председатели: д-р Георги Димов, д-р Даниела Андреева, д-р 
Женя Маслинкова, д-р Милко Басарков, д-р Светослав Гачев, доц. Снежанка 
Топалова-Пиринска, д-р Явор Голчев

Д-р Н. Шарков                       Д-р  Д. Станчева-Забуртова
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Д-р Ж. Маслинкова

Д-р Д. Андреева

Д-р Г. Димов                   

КОМИСИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ
Членове:
д-р Юра Пандушева – Пловдив, д-р Павлина Велкова – 
Кърджали, д-р Росица Енчева – Шумен, д-р Галя Цонева 
– София,  д-р Мери Господинова – Бургас, д-р Аделина 
Сърдъмова – София, д-р Ивайло Методиев – София, 
д-р Ленко Ленков – Ст. Загора, д-р Петко Бакърджиев 
– София

КОМИСИЯ  ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ЧЛЕНСТВО
Членове:
д-р Огнян Делибозов – София, д-р Елена Костова – 
Пловдив, д-р Емил Минчев – Варна, д-р Богдан Дими-
тров – Бургас, д-р Георги Ликьов – Ловеч, д-р Петя 
Колева – Ст. Загора, , д-р Румен Тодоров – В. Търново, 
д-р Илиан Иванов – Габрово, д-р Михаил Михалев – 
Кърджали, д-р Румен Гаврилов 

КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ПО ЗА-
ДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Членове:
д-р Георги Димов, д-р Николай Шарков, д-р Светослав 
Гачев
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Д-р М. Басарков

Д-р Св. Гачев

Доц. Сн.Пиринска

КОМИСИЯ ПО ДЕНТАЛНИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛ-
СКИ ПРОДУКТИ
Членове:
д-р Никола Тотев – Габрово, д-р Адрена Славкова – 
Пловдив, д-р Тодор Кукуванов – София, д-р Таня Виде-
лова- Пазарджик , д-р Силвия Димитрова – Пловдив, 
д-р Румен Илиев 

КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Членове:
д-р Борислав Миланов – София, д-р Боян Полимиров 
– София, д-р Георги Габровски – София,   д-р Пламен 
Бързашки – Смолян, д-р Татяна Тошева – Димитрова, 
д-р Камен Германов

КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯ И АКРЕДИТА-
ЦИЯ
Членове:
д-р Росица Рашкова – София, , д-р Александър Алексан-
дров – Плевен, д-р Милена Кожухарова – София, , д-р 
Цветан Тончев – Варна, д-р Нелия Михайлова – Плов-
див, д-р Тодор Узунов - София
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Председател на КПЕ:  Доц. Вера Крумова 

Председател на Контролна комисия: д-р Иван Моллов

Изборите протекоха с няколко балотажа и редица уточнявания на 
възникнали проблеми, касаещи изборния процес, но в спокойна атмосфера и 
дух на разбирателство.

Конгресът утвърди предложените от новосформирания УС на БЗС 
членове на Комисията по рамково договаряне – д-р Св. Гачев и д-р Н. Шар-
ков.

Избраха се и представители на БЗС във Висшия медицински съвет 
към Министерство на здравеопазване – проф. Андон Филчев, проф. Трифон 
Михайлов и д-р Н. Шарков.

Доц. В. Крумова

Д-р Ив. Моллов

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Членове:
доц. Иван Куликов, д-р Боян Полимиров, д-р Велико 
Великов, д-р Красимир Гълъбов, д-р Красимира Мусурли-
ева, д-р Нева Читалова, д-р Николай Стоянов

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 
Членове:
д-р Пламен Францов, д-р Маргарита Казанлиева, д-р 
Александър Гъбев, д-р Владимир Коларов, д-р Пламен 
Петров, д-р Иванка Обрешкова, д-р Йордан Хаджига-
ев, д-р Незабравка Андреева, 
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Управителен съвет на БЗС в периода 2008 – 2011

  
Дентална практика и професионална защита 
Комисията по дентална практика и професионална защита (КДППЗ) 

веднага след провеждането на Редовния конгрес на БЗС, заработи по следни-
те проблеми: нивото на застраховане за професионален риск на членовете 
на Сьюза във всичките районни колегии на БЗС, проекти за стандарти 
в денталната медицина, узаконяване на ренгеновите апарати в лечебните 
заведения на лекарите по дентална медицина, Наредбата за отпадъците, 
липсата на някои материали и лекарствени средства в търговската мрежа 
за дезинфекция и суха стерилизация и др. 

УС на БЗС реши актуални въпроси и отговорите кьм тях, касаещи 
денталната практика и професионалната защита да се публикуват вьв 
вестника. 

КДППЗ реши да се разписват със съответните институции сьв-
местни указания с ясен текст по всички проблеми, касаещи ежедневната 
практика на колегите.

Поради възникналия проблем със забраната за изпозлване на пара-
формалдехидните таблетки за суха стерилизация се проведоха редица 
срещи с шефа на отдела на МЗ, отговарящ за проблема – д-р Тенчев и 
бяха издадени указания за временно решаване на въпроса до края на 2009 
год. Комисията проучи нормативните документи и започна подготовка 
за изработване на правила за дезинфекция и стерилизация в денталните 
практики. Договорено беше създаване на работна група в МЗ със зада-
ча: Изготвяне на наредба за дезинфекция и стерилизация в денталните 
практики. В работната група бяха включени доц. М. Стойкова и д-р Р. 
Илева, членове на КДППЗ. Наредбата бе подготвена, но неочаквано тя 
бе публикувана на интернет страницата на МЗ без окончателното й 
обсъждане от работната група. Публикуваната стандарт-наредба съдър-
жа неизпълними на практика условия и реално тя е неприложима. Ясно 
беше, че трябваше постепенно колегите да преминат на автоклавиране 
на едрия и дребен инструментариум, тъй като на пазара не се предлагат 
средства за химическа стерилизация. 
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Започна проучване и на възникващия световен проблем със сребърната 
амалгама. Поради замърсяване на околната среда с живак от 2013 г. спира 
нейното производство. Засилва се контрола върху използването на живак 
и живачни съединения, като с този въпрос се занимава Комисия към Орга-
низацията на обединените нации (ООН), Европейската комисия, екологични 
организации и др. В денталната медицина е доказано, че амалгамената об-
турация е безвредна за човека, но проблемът идва при отстраняването й 
от устата на пациента – така се замърсяват водите. Поради този факт 
възниква въпроса със сепараторите на амалгама към денталните юнити.

Продължи работата по проблемите, свързани със събирането и ликви-
дирането на биологичните отпадъци в лечебните заведения. Управителни-
ят съвет препотвърди предложенията на предишната комисия за промени 
в закона.

Взе се решение да се подготвят писмени материали в помощ на прак-
тикуващите лекари по дентална медицина. 

 Комисията взе решение да направи специално работно заседание, къ-
дето да се изработи проект за Справочник с нормативни документи в 
полза на практикуващите. 

КДППЗ разглеждаше и непрекъснато разглежда жалби на членове на 
БЗС.

Задължително здравно осигуряване и Национален рамков договор
Периодът след отчетно-изборния конгрес на БЗС се характеризираше 

със запазен състав и структура на КРД на БЗС, което от своя страна 
предполагаше приемственост в целите и стратегията на Комисията по 
отношение на Националния рамков договор като цяло.

Двете основни насоки на действие на Комисията бяха актуални и в 
този период. Първата – реализацията на НРД 2008 и неговото изпълнение, 
анализ на отчетността, контрол върху действията на отделните регио-
нални каси и непрекъсната комуникация с оперативното ръководство на 
НЗОК, гарантираха изпълнението на бюджета за 2008 год., както и негово-
то преизпълнение с над 6 млн. лв. Тези резултати потвърдиха анализа на Ко-
мисията, направен в началото на 2008 год., а именно, че ще бъдат предпос-
тавка за аргументирани искания за промяна на параметрите на НРД 2009 
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г. Втората насока, върху която Комисията работеше от началото на своя 
мандат, бе подготовката за НРД 2009. Ранното иницииране, коректните 
отношения и категорично заявените приоритети в началните преговори, 
доведе до поредното оставане и утвърждаване на КРД като реален прего-
ворен партньор с НЗОК. Формалното и фактическо прекъсване на прего-
ворите между НЗОК и БЛС не се отрази на експертните преговори, воде-
ни от КРД и излъчените експерти от страна на НЗОК и оперативното 
ръководство. Своевременното дистанциране на Комисията от недотам 
ясно формулираните искания и борби на ръководството на  Лекарския съюз, 
поставиха БЗС в добрата позиция към края на годината да може успешно да 
преговаря за финансовите параметри на НРД 2009. Предвид предстоящото 
Общо събрание на НЗОК и избор на нов Управителен съвет, преговорите 
бяха доведени до увеличен бюджет и увеличени цени на денталните дей-
ности, което според Комисията бе добро постижение и в този му вид, 
бе предложено на Извънредния конгрес на БЗС като преди това постигна-
тото бе обсъдено и одобрено и от Експертната комисия към КРД. След 
задълбочено и аргументирано презентиране на параметрите, Конгресът даде 
мандат на Комисията да сключи договор или да запази същите параметри 
в предстоящото Решение на УС на НЗОК. След избора на новия УС – яну-
ари 2009 год., след интензивни срещи и преговори с Директора на НЗОК и 
членове на новия УС, Комисията успя да постигне увеличение на цените на 
денталните дейности, заплащани от НЗОК, в сравнение с приетите цени 
от Извънредния конгрес на БЗС. По този начин бе финализирана втората 
насока от работата на КРД.

Резултатите от дейността на КРД могат да се резюмират така: 
1. Бюджет на НЗОК за Дентална помощ за 2009 г. – 91 363 000 лв. или 

35%  ръст спрямо 2008 г. 
2. Увеличение на цените, заплащани от НЗОК средно с 23%. 

Този ръст  и на двата показателя е най-високият в рамките на бюдже-
та на НЗОК  за всякакъв вид плащания за медицински услуги. 

Следенето на финансовото изпълнение на НРД 2009, анализа на от-
четността, контрола върху действията на отделните регионални каси и 
непрекъсната комуникация на КРД с оперативното ръководство на НЗОК, 
гарантираше изпълнението на бюджета за 2009г. 



Глава IV 201

В средата на 2009 г. се извърши смяна на политическата власт в 
България, а оттам и в състава и политиката на партньорите на Комиси-
ята по рамково договаряне на БЗС. Заявените позиции и цели на новото 
управление бяха в посока на необмислена реформа в здравеопазването и от 
този момент започна една невероятно интензивна, огромна по обем, разно-
посочна и продължителна работа на Комисията, на моменти превръщаща 
се в борба за оцеляване на стойностите на постигнатите завоевания от 
страна на БЗС. Неясната визия, ресурсна необезпеченост и кадрова инсуфи-
циенция на управляващите, създаде хаос в преговорния процес и комуникаци-
ите между БЗС и Комисията по здравеопазване в 41-то НС, Министерство 
на здравеопазването и НЗОК. През второто полугодие на практика НЗОК 
не бе партньор, но благодарение опита на членовете на Комисията и авто-
ритета на БЗС пред НЗОК, бяха преодолявани всички възникнали проблеми 
при реализацията на НРД 2009. Енергията на БЗС и Комисията беше съсре-
доточена върху работата по предложения Закон за изменение и допълнение 
на ЗЗО и подготовката на Бюджета за 2010 г. Изправени срещу тотално 
безредие и решителност за промяна, граничеща с агресия, КРД, с решения 
на УС на БЗС, заработи в посока на максимално запазване на постигнатото 
от БЗС до този момент. За постигане на тази цел членовете на КРД  ра-
ботеха с членове на отделни парламентарни групи в НС, с ръководството 
на МЗ, в Консултативния съвет по здравеопазване (работодатели, синди-
кати, съсловни организации), НЗОК - оперативно ръководство, юристи и 
експертни групи.

Съюзът на зъботехниците в България (СЗБ), в лицето на неговия пре-
зидент, се намеси грубо в преговорния процес за бюджета за дентална помощ 
за 2010 г. Той направи това като член на Общото събрание на НЗОК, което 
гласува да се отделят от бюджета ни 9 мил. лева за зъботехническа помощ. 
Формално в закона съществуваше такава възможност, но на практика това 
означаваше да бъдат лишени децата и особено възрастните с техния оскъ-
ден пакет по задължителното здравно осигуряване. Ние не позволихме това 
да се случи. Един „любопитен” факт – министърът на транспорта, носещ 
същата фамилия като президента на СЗБ, писмено изложи изключително 
компетентно становище относно запазването на зъботехническата помощ 
като самостоятелна дисциплина в ЗЗО?! 
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През месец декември 2009 г. работата по НРД 2010 продължи интен-
зивно и в резултат на това КРД постигна в максимална степен поставе-
ните си цели, а именно:

- Подписване на НРД 2010 и то по изрично настояване и лобиране на 
КРД на БЗС пред законодателната и изпълнителната власт;

- Запазен бюджет за дентална помощ 2010 г.;
- Увеличени цени на специализираната дентална помощ;
- Възстановяване изискването на удостоверение за актуално членство 

в БЗС;
- Запазено доплащане по НРД 2010, въпреки съпротивата на всички за-

интересовани;
- Премахната бе възможността по чл. 23 от НРД директорът на РЗОК 

по своя преценка да отказва сключването на договори;
- Увеличени цени на специализираната дентална помощ;
- В текстовата част фактическите грешки – допълнени и уточнени;
- Актуализирано Приложение №21, касаещо изискуемото оборудване.

По време на преговорния процес Комисията по здравеопазване към 
Парламента направи радикални промени в законодателството, касаещо 
задължителното здравно осигуряване: под натиска на финансовия ми-
нистър и „компетентни” депутати и съветници, прогнозните цени, 
обеми дейности и методики на остойностяване бяха извадени от до-
говарянето и преминаха в ресора на Министерството на финансите; 
контролът и санкциите от НРД се озоваха в ЗЗО, като санкциите 
бяха остойностени на хиляди левове; отпадна арбитражът. С тези 
законови изменения, влизащи в сила от 2011 г., управляващите ликвиди-
раха договорния процес! Всички „розови обещания”, дадени пред БЗС и 
БЛС, отидоха в кошчето за боклук! След скандал в парламента между 
БЗС и БЛС от една страна и Комисията по здравеопазване и МЗ, от 
друга, бяха договорени с пъти по-ниски стойности на санкциите в 
сравнение с предложените.

Единствената позитивна промяна бе разделянето на подписването на 
НРД и въвеждането на доплащането на денталната дейност в ЗЗО. Ще се 
разписват два отделни НРД 2011, от БЗС и от БЛС.
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Председателят на БЗС влезе  в Консултативния съвет към минис-
терството на финансите, където ще се обсъждат прогнозните обеми, 
цени и методика на остойностяване на денталните дейности. За съжале-
ние представителите на неправителствените организации в този съвет са 
малцинство!

Нормативни актове
През отчетния период  Комисията по нормативни актове при УС на 

БЗС (КНА) проведе своята дейност в следните направления - изпълнение на 
решенията на редовния конгрес на БЗС и съответните решения на УС на 
БЗС; даване на адекватен отговор на държавните и ведомствени норматив-
ни актове и документи в проект и след тяхното утвърждаване; съвместна 
работа с постоянните и временни комисии на УС на БЗС по подготовката 
на съюзни нормативни документи.

КНА организира събирането на предложения за промени в Устава на 
БЗС. Постъпилите предложения бяха обработени и предложени на УС на 
БЗС. След приемането им от УС на БЗС те бяха предоставени на внима-
нието на делегатите на Извънредния конгрес на БЗС, месец ноемрви 2008 г. 
Конгресът утвърди част от внесените промени в Устава на БЗС и отхвър-
ли категорично предложения за промени в мандатността, за глава, касаеща 
РК и други.

Председателят на Комисията редовно участваше в заседанията на 
Комисията по здравеопазване на Народното събрание. 

КНА изготви становище на БЗС за най-съществените и належащи 
промени в законите, касаещи правата и задълженията на лекарите по ден-
тална медицина. Започна работа по проекта на Закон за защита на правата 
на пациента, който не бе приет от Комисията по здравеопазване.

От значение бе участието в дейността на КРД. Дейността по рам-
ковото договаряне бе системна и перманентна с постигане на изпълнение на 
бюджета на НЗОК за дентална помощ за 2008 г. и 2009 г. 

В изпълнение на поставените от Извънредния конгрес на БЗС, но-
ември 2008, задачи за изготвяне на Правилници на Съвета на Фонда (Пра-
вилник за дейността на Съвета на Фонда и Правилник за дейността по 
изразходване на средствата на Фонда) бе извършено следното:
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1. КНА, съвместно със Съвета на Фонда за финансово подпомагане на 
членове на БЗС със здравословни проблеми (Съвет на Фонда), органи-
зира набиране на предложения от РК на БЗС и от отделни членове на 
БЗС за изготвяне на документи на Фонда.

2. На своето заседание КНА, съвместно със Съвета на Фонда, дебатира 
внесените проекто-предложения за Правилник за дейността на Съве-
та на Фонда и го внесе в УС на БЗС и същият бе приет. 

3. На изнесено заседание на Комисията и Съвета на Фонда се разгледаха 
проекти за Правилник за дейността по изразходване на средствата 
на Фонда. След неговото изготвяне, същият бе внесен и утвърден от 
УС на БЗС.

4. Извънредният конгрес на БЗС, ноември 2009, утвърди този Правил-
ник, който постави нормативна основа за дейността по подпомагане 
на нуждаещите се членове на БЗС.
КНА изготви предложение по законопроекти за изменение и дапълнение 

на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Закона за лечебните заведения 
(ЗЛЗ), Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 
Предложенията бяха утвърдени от УС на БЗС и внесени в Комисията по 
здравеопазване. Голяма част от тях бяха приети от НС. Това стана благода-
рение на интензивни срещи между представители на УС на БЗС и народни 
представители от парламентарните групи на НС и Комисията по здравео-
пазване. Срещите бяха организирани от председателя на БЗС.

Съвместно с УС на БЗС и ККА, КНА участва активно при изработ-
ването и приемането на медицински стандарти в денталната медицина.

Членовете на КНА целогодишно са участвали в оперативен порядък 
в изпълнение на решенията на УС на БЗС, в заседания на КЗ на НС и в засе-
дания на постоянните комисии на УС на БЗС. 

Председателят на КНА продължава да отстоява активната позиция 
на БЗС в Комисията по стандарти на МЗ.

С решителната намеса на председателя на УС на БЗС и председателя 
на КНА, най-накрая, бе поправена Наредба 40, касаеща основния пакет меди-
цински и дентално медицински дейности по задължително здравно осигуря-
ване. Всички дейности по пакетите „Дентална медицна” са вече отразени 
в Наредбата.  
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Регистрация и членство 
Комисията  по регистрация и членство (КРЧ) на свои заседания обсъ-

ди текущи въпроси и проблеми, свързани с редовността на членството, из-
даването на Удостоверение за работа в чужбина, противоречия, възникнали 
във връзка с тълкуването на чл. 43 ал. 3 от Устава на БЗС – „Редовен член, 
който не упражнява професията си поради отпуск по майчинство  или вре-
менна нетрудоспособност се освобождава от задължението да плаща член-
ския си внос след подаване на заявление до УС на РК на БЗС, към което се 
прилагат документи, доказващи наличието на заявеното обстоятелство.”, 
воденето на регистрите на районните колегии на хартиен носител и др. 
Обсъдени бяха и препръки за работа с информационната система за нацио-
налния регистър. 

Актуализиран бе регистърът на БЗС по правилата за водене на регис-
тър и той бе подготвен за публикуване в „Държавен вестник”. 

Беше обсъден и въпроса с издаването на членски карти и членовете на 
комисията  изразиха своята категоричност за неотложността му. Предло-
жени бяха основните реквизити, които трябва да съдържат картите и кри-
териите за изработването им. Проведоха се работни срещи за уточняване 
на основните механизми  при изработването им. Отложено бе издаването 
на картите, за да се проучи детайлно инициативата на Европейската коми-
сия за Единна европейска карта на здравния специалист.  

Квалификация и акредитация 
Комисията по квалификация и акредитация (ККА) прие промени в 

Правилника за дейността си, които бяха утвърдени от УС на БЗС.
Обсъди се възможността членове на Комисията да присъстват пе-

риодично на организирани от РК и акредитирани от БЗС лекции, с цел 
повишаване на качеството на програмата за Продължаващото обучение на 
Съюза.

УС на БЗС прие предложенията на Комисията, изложени по-долу:
- Продължителност на акредитация на лекциите от КП от 2 на 3 

години;
- Автоматично удължаване срока на акредитация на приетите в КП 

лекции, чиито срок не е изтекъл;
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- Повторна акредитация на лекции от действащата КП, чийто двуго-
дишен срок е изтекъл при взето съгласие на лекторите;

- Отпадане на лекции, поради нежелание на лекторите;
- Акредитация на лектори с нови теми.

Приеха се правила за акредитиране на лекции на лектори, които не са 
преподаватели във ФДМ. Решено беше да се предложи на УС кандидат-лек-
торът да представя следните документи: подробна анотация, съпроводена 
с онагледителен материал, документ за придобита специалност, документ 
за актуално членство в БЗС или съответна национална професионална ор-
ганизация, положителна рецензия, удостоверение за членство в асоциация/
организация по специалността.

ККА предлага в печатния орган на БЗС лекциите по КП да се обявя-
ват разделно от акредитираните комерсиални лекции, изнасяни от трети 
лица.

Разработена и предложена беше съкратена анкетна карта за задължи-
телно попълване от участниците в мероприятие по КП на БЗС като 
метод за обратна връзка и отзив относно воденето на лекцията, нейното 
съдържание, поднасянето на материала и теоретико-практическата полза. 
Постави се изискване представител на УС на РК да попълва разширена ан-
кетна карта или да прави анализ и преценка в свободен текст, който да се 
изпраща за информация в централния офис на БЗС. Предложената анкетна 
карта и изискванията към УС на РК бяха приети от УС на БЗС.

Със заповед на Министъра на здравеопазването председателят на 
ККА беше включен и в две работни групи по изработване на медицинските 
стандарти за специалността „Обща дентална медицина” и специалността 
„Оперативно зъболечение и ендодонтия”, и най-активно съдейства за преда-
ването им в определения срок.

Председателят на ККА е участвал в заседания на Акредитационния 
съвет в МЗ и в заседание на комисията, подготвяща промените на Наредба 
№ 34, регламентираща условията и реда за специализация – наредба, която 
до този момент не решава проблемите, касаещи специализацията на лекари-
те по дентална медицина. 

По предложение на ККА бе променена кредитната система на БЗС, 
а именно вече един кредит е равен на един учебен академичен час (45 мин.). 
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В заключение трябва да се подчертае, че БЗС разполага в момента с 34 
български лектори с 96 акредитирани лекции.

Информационна политика
Комисията по информация (КИ) разпредели отговорностите и задачи-

те между своите членове, касаещи печатните издания, web страницата и 
on-line списанието  на Съюза. С цел по-навременно и пълноценно отразяване 
на събития в съответните регионални колегии беше гласувано всеки член на 
КИ да контактува редовно с определени колегии. Опитът обаче показа (с 
много малки изключения – София, Пловдив, Плевен), че или в регионалните 
колегии не се случва нищо, или липсва желание за съответно отразяване в 
наличните ни средства за информация.

УС на БЗС, по предложение на КИ, избра Редакционна колегия на вестник 
„ДентаМедика” - Д-р Ж. Маслинкова, д-р Ю. Пандушева и д-р Ж. Михайлов, 
а след неговата преждевременна смърт, заменен от д-р П. Бакърджиев.

За навременното излизане на съсловния вестник КИ прие на свое за-
седание, а УС го гласува и утвърди, да се фиксира нов график за предпечат. 
Това се оказа удачно и вестникът се получава и отразява информацията от 
текущия месец.

КИ предложи и въвеждане на нови рубрики във вестника, които вече 
са реалност. 

Взетото от предишния УС на БЗС решение за издаване на on-line 
списание на БЗС и поставянето на началото му в уеб страницата на БЗС 
се оказа добро като начало, но незадоволително като качество и ефектив-
ност. Затова КИ предложи, а УС гласува да се възложи изработване на уеб 
страница, като подстраница на официалната страница на Съюза. Списа-
нието е факт и всеки може да открие на страницата на БЗС – www.bzs.bg. 

По предложение на КИ на свое заседание УС на БЗС гласува и редко-
легията на on-line списанието - Д-р П. Бакърджиев - главен редактор, Д-р 
Ж. Маслинкова – зам. главен редактор, членове: Д-р М. Господинова, Д-р Л. 
Ленков и отг. секретар - Д-р Й. Йорданов.

Интернет страницата на БЗС започна да се поддържа и да подобрява 
своето качество от PR-а на Съюза. На съвместни заседания на Комисията 
по информация и Комисията по дентални и потребителски продукти бе 
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дискутирана и рекламната политика по отношение на интернет страница-
та на съюза. Бяха изработени и направени предложения пред УС на БЗС за 
цените и параметрите на договорите за реклама в нея, които бяха по-късно 
гласувани на поредното заседание на УС.

През 2008 г., по случай Коледната среща на УС на БЗС с представите-
ли на парламента, МЗ и НЗОК бяха наградени трима журналисти с плакети 
и грамоти, отразили най-добре и обективно съсловния ни живот в медиите 
през изтеклата година. От този момент нататък всяка година БЗС връчва 
награди „Журналист на годината”. 

През същата година, председателят на КИ проведе среща и с главния 
редактор на новосъздадения вестник на Съюза на зъботехниците в Бълга-
рия, на която се взе решение БЗС да подпомага СЗБ в това му начинание, но 
добрите ни намерения бяха провалени вследствие дейността на президента 
и членовете на УС на СЗБ.

Вестник „ДентаМедика” се превърна в най-авторитетния специализи-
ран печат в денталната медицина в България. За първи път през изтеклия 
период се акцентира върху рубриката „Представяме ви”, в която предста-
вители на различни Районни колегии (РК)  разказват за себе си, за практика-
та си, както и за взаимовръзката си със съсловната организация. Утвърдиха 
се постоянните рубрики „Съвет на европейските зъболекари (CED)”, „Све-
товна дентална федерация (FDI)” и редица други.

Безспорно може да се направи още много по отношение съдържанието 
на съсловния ни вестник, но то трябва да бъде плод на идеи, идващи не 
само от УС на БЗС и Комисията по информация, но и от всеки един от 
членовете на Съюза ни. Многократно бе отправян апел към читателите 
за обратна връзка, но все още не са получени конкретни и конструктивни 
предложения. Това обаче не трябва да ни откаже от това ни настояване 
и ще продължим диалога си с читателите и работата си по подобряване 
качеството и съдържанието на съсловния ни вестник. 

След продължителни обсъждания УС на БЗС прие решение да бъ-
дат сменени изцяло дизайна на главата на вестника и неговото тяло. 
„ДентаМедика” сега, освен доброто си съдържание, има вече модерен и 
съвременен външен вид, който не отстъпва на повечето известни пе-
чатни медии. 



Глава IV 209

В не малка степен позитивната промяна на вестника ни се дължеше 
и се дължи на самоотвержената работа на главния редактор, който е едно-
временно журналист, фотограф, кореспондент и пр.

Участието на председателя на КИ в организирането на ежегодните 
Научни конгреси на БЗС в Бургас в качеството му на Гл. Секретар на Науч-
ния комитет продължи и през 2008, 2009 и 2010г. 

Председателят на КИ взе участие и при организирането на юбилей-
ното честване 

на 20-години от възстановяването на съсловния живот – създаване на 
БСС,  както и при подготовката на честването на 105-години от създава-
нето на БЗС. 
      

Дентални и потребителски продукти
Комисията по дентални и потребителски продукти (КДПП), поради 

приемственост, продължи своята работа в насока осигуряване на реклама за 
вестник „ДентаМедика”, преотстъпване на Логото на Съюза, предоставяне 
на изложбени площи по време на Научния конгрес на БЗС и др. Освен това 
КДПП проведе преговори с доставчик на мобилни услуги, но за съжеление 
не се постигна реализация на проекта поради наличието на посредник между 
БЗС и мобилния оператор. Комисията се опитваше да поддържа контакти 
с Асоциацията на денталните дилъри в България. Но те не бяха на добро 
ниво и като връх на недобрата воля на Асоциацията бе осуетен съвместен 
научен симпозиум.  

Във връзка с необходимостта от масово въвеждане на автоклавите 
в денталните лечебни заведения КДПП проучи пазара и направи сравни-
телен анализ на предлаганите уреди по технически параметри и цени. На 
базата на това проучване РК на БЗС, гр. София, предприе инициатива за 
снабдяване на желаещите с автоклави на заводски цени. Естествено това 
стовари върху главите на членовете на УС на РК на БЗС, гр. София, гнева 
и последвалите негативни реакции на денталните дилъри. 

През 2009 г. и 2010 г. България бе застигната от световната иконо-
мическа криза, което се отрази на условията за работа на Комисията. Но 
и в тези тежки условия членовете на КДПП се справиха много добре със 
задачата си. 
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Негативна тенденция се забелязваше във факта, че някои от фирмите 
сключваха договори за реклама с нас, а не плащаха своевременно договорени-
те суми като при някой забавянията стигаха и над месец. Към нелоялните 
ни партньори бяха отправени няколкократно устни, а след това и писмени 
предупреждения за доброволно изплащане на дължимите суми. След  нашето 
писмено настояване всички фирми се издължиха. 

Представители на УС на БЗС бяха командировани и посетиха Све-
товното дентално изложение в гр. Кьолн. Там те осъществиха голям брой 
контакти с фирми производители на дентална техника от цял свят.  

Главен секретар на УС на БЗС през изтеклия период бе и е д-р Донка 
Станчева-Забуртова. Тя изпълняваше перфектно задачите, поставени й от 
Устава и решенията на УС на БЗС:

- организация по провеждане на заседанията на УС;
- техническо и организационно обезпечаване на работата на постоянни-

те работни комисии;
- създаване на организация на работата в офиса на БЗС;
- организиране на Научен конгрес на БЗС;
- организиране на Извънреден конгрес на БЗС;
- участие в заседания на Комисия по здравеопазване на Народното съ-

брание;
- честване на 10-години от възстановяването на БЗС;
- честване на 20-години от възстановяването на съсловния живот – 

създаване на БСС;
- честване на 105-години от създаването на БЗС;
- други дейности и мероприятия: пресконференции, организиране на Ко-

леден коктейл и др.
Заседанията на УС на БЗС бяха провеждани при отлична организация 

и наличие на постоянен кворум. Взетите решения се изпълняваха стриктно 
и отговорно. Нямаше и няма неизпълнено решение на УС. 

През периода, за по-доброто и конструктивно провеждане на заседа-
нията, бяха направени промени в Правилника за дейността на УС на БЗС. 
По този начин беше определен начина за създаване на дневния ред, като се 
конкретизираха продължителността на изказванията.  
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Създаваше се и добра организация за обезпечаване на работата на по-
стоянните  комисии на БЗС. 

Чувствително бе подобрена организацията на работата в централ-
ния офис на БЗС. 

Главният секретар на БЗС бе и е основното действащо лице при 
сложната и тежка организация на извънредните, научни конгреси и други 
мероприятия на БЗС.  

Във връзка със 105-годишнината от създаването на БЗС главният се-
кретар следи и участва активно в подготовката на:

- Алманах с историята на БЗС;
- финансов разчет и административно решение за поставяне на памет-

на плоча на читалище ,,Славянска беседа”;
- актуализацията на „Историята  на БЗС” в официалния сайт на  БЗС. 

Главният секретар участва в тристранна работна група на МЗ 
за оптимизиране на постъпилите проекти на медицински стандарти в 
областта на денталната медицина. В групата участваха представители 
на МЗ, националните консултанти в денталната медицина и представи-
тели на БЗС. Във връзка с това представителите на БЗС и национални-
те консултанти изготвиха “Общи правила за изготвяне на медицински 
стандарти в ДМ”, които бяха приети от Съвета за качество и ефек-
тивност на диагностично-лечебна дейност към Министерството на 
здравеопазването. 

Освен това се изготви и проект по специалност ,,Обща Дентална 
Медицина” от колектив с председател доц. Топалова-Пиринска, който бе 
предоставен в МЗ.

Финанси на БЗС
Счетоводството на БЗС се водеше и се води изключително профе-

сионално и прецизно.
Своевременно се изготвяха и се представяха за решение на УС на БЗС 

финансовите отчети и разчети. 
По Устав в края на всяка финансова година се прави одит на БЗС, а 

преди Редовен конгрес – и ревизия.
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Контролна комисия
Проведено бе съвместно заседание на Контролната комисия на БЗС 

с председателите на районните контролни комисии. Това се осъществи 
по инициатива на председателя на КК и със съдействието на офиса на 
БЗС. На заседанието се обсъдиха всички въпроси, свързани с дейността на 
комисиите. КК на БЗС се намеси активно и успешно в разрешаването на 
проблемите, възникнали в РК на БЗС, гр. Плевен. Комисията продължи да из-
пълнява своите задължения, вменени от Устава на БЗС и Правилника на КК. 

Комисия по професионална етика
Проведено бе съвместно заседание на КПЕ и председателите на район-

ните комисии по професионална етика. Това се осъществи по инициатива 
на председателя на КПЕ и със съдействието на офиса на БЗС. За съжаление 
зачестиха случаите на оплаквания от страна на пациенти, недоволни от 
решенията на районните КПЕ. Всички подобни случаи бяха разгледани на 
съвместното заседание и се набелязаха действия за тяхното правилно ре-
шаване. Председателят на КПЕ участва при разрешаването на проблемите, 
възникнали в РК на БЗС, гр. Плевен и при възникнали проблеми между БЗС 
и други дентални асоциации и дружества. 

Социални дейности на БЗС
УС на БЗС независимо, че не е разполагал с нарочен фонд, никога не е 

отказвал и е откликвал на всички молби за подпомагане на колеги, стимули-
ране на талантливи деца и др. 

И през изминалия период УС на БЗС продължаваше финансовото под-
помагане на членовете си със здравословни и социални проблеми. Отделяха 
се не малко средства за лечението на наши тежко болни лекари по дентална 
медицина от цялата страна. 

От името на УС на БЗС продължаваме да осигуряваме ежемесечна 
издръжка на дете сираче на трагично загинали колеги. 

БЗС дари подходяща сума на деца от музикална формация от гр. Русе. 
УС на БЗС подпомогна дете от гр. Бургас за развитието на музикално-

творческите му  умения.
През 2008 г. Управителният съвет взе решение да се спонсорира записа 
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на CD на църковни песнопения в изпълнение на д-р Емил Станков, който да 
се разпространи до всички членове на БЗС с декемврийския брой на вестник 
„ДентаМедика” по случай коледните празници. Решението беше реализирано 
и до този момент сме получили изключително ласкави отзиви от наши 
колеги за тази инициатива.

Съвет на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на 
БЗС със здравословни проблеми

За процеса на изграждане на Фонда за финансово подпомагане стана 
дума по-горе. След приемането от Конгреса на Правилник за дейността на 
Фонда той заработи активно. Изработиха се необходимите документи и 
документооборот, в срок се разглеждаше всяка постъпила молба и се даваха 
предложения за гласуване от УС на БЗС. Членовете на Съвета на фонда 
търсят подходящ начин за ефективен контрол на използването по предназ-
начение на отпуснатите средства. 
 

Извънредни конгреси на БЗС 2008 – 

Извънреден конгрес на БЗС, ноември 2008, к.к. „Слънчев бряг”
1. Обсъдени и приети бяха промени в Устава на БЗС. Една от основни-

те промени в Устава бе приета след дълги и конструктивни дебати. 
Създаде се Фонд за финансово подпомагане на редовни членове на 
Българския зъболекарски съюз със здравословни проблеми. Средствата 
във Фонда се набират чрез постъпления от членски внос и други за-
коносъобразни нарочни приходи и дарения. Фондът се управлява от 
петчленен ръководен орган, избран от Конгреса, и упражнява дейност-
та си съобразно Правилник, утвърден от Конгреса на Българския зъ-
болекарски съюз. 

2. Обсъдени и приети бяха параметрите на Национален рамков договор 
2009 и бе даден мандат на Комисията по рамково договаряне за под-
писването му.

3. Обсъдени и приети бяха промени в Правилника за дейността на 
Контролната комисия.
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4. Не бе свалена, по предложение на УС на БЗС, финансова отговорност 
от д-р Живко Михайлов 
Избран бе петчленен Съвет на Фонд за финансово подпомагане на 

редовни членове на Българския зъболекарски съюз със здравословни проблеми: 
д-р Огнян Делибозов, а след подаване на оставка на негово място Конгресът 
избра д-р Гергина Милкова, д-р Венета Заранкова, д-р Даниел Мишин, д-р 
Венцислав Стоев и доц. Иван Куликов. 

Извънреден конгрес на БЗС, ноември 2009, к.к. „Златни пясъци”
1. Обсъдени и приети бяха решения на Българския зъболекарски съюз по 

възможностите за усвояване на бюджет 2010 г. и сключване на НРД 
2010 г. в условията на приемане на Законопроекта за изменение и до-
пълнение на Закона за здравно осигуряване:
- Да се постигне подписване на Национален рамков договор 2010 

между Българския зъболекарски съюз, Българския лекарски съюз и 
Националната здравноосигурителна каса, което на практика ще 
отговори на нуждите на българското общество. 

- Частта за дентална медицина в бюджета на Националната здрав-
ноосигурителна каса за 2010 година да запази стойността си в 
размер на 91 милиона лева. Смятаме, че всяка промяна ще на-
руши баланса във финансовото осигуряване на пакета дентал-
ни дейности в този момент на финансова криза. Предложените 
средства за зъботехническа помощ в размер на 9 100 000 лв. от 
бюджета за дентални дейности не са финансово обосновани и са 
несправедливи. Те не гарантират покриване на огромните нужди 
от протезна дейност за всички нуждаещи се, както и равнопо-
ставеност при осигуряването на протетични дентални услуги на 
здравноосигурени лица. Това би могло да се приеме за един скъп по-
пулизъм и провокация срещу правителството, които ще създадат 
огромно социално напрежение. Затова настояваме да се премахне 
проектът за въвеждане на зъботехнически дейности. Българският 
зъболекарски съюз винаги е декларирал подкрепата си за увеличава-
не на пакета дентални дейности за населението, но гарантирани 
с бюджета на Националната здравноосигурителна каса. 
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- В Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното оси-
гуряване да се вземат предвид предложенията на Българския зъ-
болекарски съюз, представени в Комисията по здравеопазване на 
Народното събрание. 

- Да не се отнемат съсловни функции на съсловните организации 
в здравеопазването като договаряне на обем, цени и стойности 
на медицинските и денталните услуги, определяне на правата за 
контрол и санкциониране на сключилите договор с Националната 
здравноосигурителна каса. 

2. Обсъден и приет бе Правилник за дейността и изразходването на 
средствата на Фонд за финансово подпомагане на редовни членове 
на Българския зъболекарски съюз със здравословни проблеми. Гласува-
но бе решение максималният размер на отпусканата сума по Фонда 
за финансово подпомагане да бъде 3000 лева, а резервният фонд да 
бъде 25% от общата сума, натрупана до този момент. Гласувано 
бе и решение разходваните средства през 2009 г. за подпомагане 
на нуждаещи се редовни членове на Български зъболекарски съюз с 
трайна нетрудоспособност, да бъдат възстановени в бюджета на 
управителния съвет на БЗС от сумата, акумулирана по фонда за 
2009 г.

3. Конгресът прие оставката на д-р Огнян Делибозов и гласува д-р Гер-
гина Милкова да стане член на Съвета на Фонда за подпомагане на 
редовни членове на Български зъболекарски съюз със здравословни про-
блеми.

4. В точка Разни се обсъдиха предложения от УС на РК, гр. Варна и пред-
ложения на други делегати на Конгреса, касаещи актуални проблеми, 
свързани с поддържането на асептика и антисептика в денталните 
лечебни заведения. 

Извънреден конгрес на БЗС, ноември 2010, к.к. „Златни пясъци”
1. Обсъдиха се и се приеха промени в Устава на БЗС;
2. Извънредният конгрес на Българския зъболекарски съюз дава мандат на 

Комисията по изготвяне и подписване на Националния рамков договор 
2011 с параметри за: 
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- увеличение на цените, заплащани от Националната здравнооси-
гурителна каса за обтурация и екстракция за лица под и над 18 
години;

- допускане на допълнителна трета дейност за 2011 година за лица 
над 18 години, гарантираща изпълнението на плащанията в раз-
мер на 94 милиона лева;

- ако се наложи заради Закона за здравното осигуряване предложение-
то на Министерството на финансите за договаряне на фиксиран 
обем на брой дейности и цени за една година и обемът да бъде 
този, който бъде изработен и предложен от Комисията, гаранти-
ращ изпълнението на 94 милиона лева; 

- разрешени доплащания по Закона за здравното осигуряване в част-
та на денталната медицина. 

- Конгресът гласува състава на Комисията по изготвяне и подпис-
ване на НРД 2011 - д-р Николай Шарков, д-р Георги Димов, д-р 
Светослав Гачев, д-р Явор Голчев, д-р Петя Колева, д-р Борислав 
Миланов, д-р Румен Тодоров, д-р Георги Сойтариев и д-р Валентин 
Павлов.

3. Обсъдени и приети бяха допълнения в „Правилника за дейността и 
изразходване на средствата на Фонда за финансово подпомагане на 
редовни членове на БЗС със здравословни проблеми” и отчет на Кон-
тролната комисия за изразходване на средствата на Фонда за финан-
сово подпомагане през 2010г.;

4. Обсъдена и гласувана бе Резолюция във връзка с промените в ЗЗО, ка-
саещи възстановяване на арбитражната институция на БЗС и НЗОК:

„Извънредният конгрес на Българския зъболекарски съюз предлага 
да се възстановят отменените със Законопроекта за изменение 
и допълнение на Закона за здравното осигуряване чл. 75 и чл. 76”.

5. В точка Разни се гласува удостояването посмъртно на 
д-р Живко Михайлов за „Почетен член на Български зъболекарски 
съюз”. Гласува се датата и мястото на следващия Редовен конгрес на 
БЗС – 3-4 юни 2011 г., к.к. „Пампорово”.



Глава IV 217

Научни конгреси на БЗС 2008 – 2010 г.

Осми научен конгрес на БЗС, юни 2008, гр. Бургас
Осмият научен конгрес продължи традициите на предходните като 

в Организационния комитет влязоха като секретар – д-р Донка Станчева-
Забуртова и всички председатели на РК на БЗС. Всеки имаше своята роля 
в този голям Организационен комитет. Научният комитет бе в същия 
състав като на Седмия научен конгрес.  

Лектори бяха доц. д-р Руи Фигейредо – Португалия, проф. д-р М. 
Кемал Юнсал, д-р Саркиз Сьоскез и проф. д-р Бетюл Кардюл – Турция, доц. 
д-р Мая Рашкова, доц. д-р Милена Пенева и д-р Жанет Кирилова – ФДМ, гр. 
София, д-р Николай Шарков и д-р Живко Михайлов – БЗС, доц. д-р Васил 
Свещаров и доц. д-р Цветан Тончев – ФДМ, гр.Варна, д-р Андреас Курек 
– Германия, г-н Енрико Щегер – Италия, д-р Силвия Димитрова и доц. д-р 
Иван Филипов – ФДМ, гр. Пловдив, д-р Джоузеф Сабах – Ливан.

Бе показан научен филм с автори доц. д-р Христина Попова, д-р Теодо-
ра Болярова и д-р Камен Коцилков. 

Представени бяха 49 постера. 
В изложбата участваха над 50 изложители.
Участниците в Конгреса бяха над 1000.

Четиринадесети конгрес на Балканското стоматологично обще-
ство (BaSS) и Девети научен конгрес на БЗС, май 2009, гр. Варна

Конгресите се проведоха с неоценимата подкрепа на Медицински уни-
верситет, гр. Варна, с ректор проф. д-р Анелия Клисарова. 

Президент на Конгресите беше д-р Николай Шарков. Организационни-
ят комитет се състоеше от: проф. д-р Анелия Клисарова – президент, д-р 
Емил Минчев – вицепрезидент и членове – д-р Донка Станчева-Забуртова, 
доц д-р Васил Свещаров, доц. д-р Цанка Дикова, д-р Жулиан Чаушев, д-р 
Теменужка Йорданова, д-р Галина Захариева, д-р Слава Даковска, д-р Нева 
Читалова, д-р Цветан Тончев, д-р Симеон Симеонов, д-р Камен Ногалчев, д-р 
Румяна Даскалова, д-р Румяна Влачкова и д-р Диляна Минчева. Президент на 
Научния комитет бе проф. д-р Доан Зия, вицепрезидент – доц. д-р Снежанка 
Топалова-Пиринска , гл. секретар – д-р Женя Маслинкова и членове проф. д-р 
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Андон Филчев, проф. д-р Трифон Михайлов, проф. д-р Радомир Угринов, доц. 
д-р Христина Попова, доц д-р Милена Пенева и доц. д-р Ангел Бакърджиев. 

Официални гости на Конгресите бяха президентът на Световната 
дентална федерация (FDI) – Д-р Роберто Виана, президентът на Бразилската 
дентална асоциация (ABO) и съветник на президента на FDI – д-р Норберто 
Любиана, президентът на европейската секция на FDI (ERO FDI) – Д-р Гер-
хард Сеебергер, президентът на Съвета на европейските зъболекари (CED) 
– Д-р Орландо Монтейро Да Силва, както и президентите на всички наци-
онални браншови организации на Балканите.    

Научната програма на Конгресите се състоеше от 8 лекции, изнесени 
от водещи европейски лектори – д-р Герхард Зеебергер - Италия, д-р Волф-
рам Садовски - Германия, д-р Ивана Радович – Сърбия, доц. д-р Теодорос 
Ламбрианидис – Гърция, проф. д-р Нежат Арпак – Турция, проф. д-р Норина 
Форна – Румъния, д-р Амила Джуканович – Босна и Херцеговина и д-р Героги 
Томов – България.  

Изнесени бяха 128 устни доклада и бяха представени над 350 постера 
от повече от 10 страни, показващи последните достижения в дентално-
медицинската наука. За първи път бе осигурен консекутивен превод от 
английски на български за българските участници в Конгресите.

Участниците бяха над 700. 
На голямата Денталната изложба, съпътстваща Конгресите, бяха 

представени нови техники, материали, технологии, инструменти и др.

Десети научен конгрес на БЗС, юни 2010, гр. Бургас
Научният конгрес се завърна в Бургас. В Организационния комитет 

настъпи незначително разместване – д-р София Буджева бе избрана за зам.-
председател, а д-р Донка Станчева-Забуртова – за гл. секретар на Комите-
та. Научният комитет се състоеше от проф. д-р Доан Зия – председател,  
доц. д-р Снежанка Топлаова-Пиринска – зам.-председател, д-р Женя Маслин-
кова – гл. секретар и членове – проф. д-р Радомир Угринов, проф. д-р Милена 
Пенева, доц. д-р Христина Попова, проф. д-р Трифон Михайлов, доц. д-р 
Мария Куклева, проф. д-р Ангел Бакърджиев и проф. д-р Андон Филчев. 

За първи път се проведоха два предконгресни курса, акредитирани от 
БЗС – Теоретичен и практически курс по имплантология, организиран от 
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д-р Георги Габровски и Теоретичен и практически курс по лазерно асисти-
рана пародонтална терапия, хирургия и кариесология, организиран от д-р 
Константин Думанов.

За първи път Конгресът и изложбата се проведоха на едно място – 
Оперно-филхармонично дружество и Държавен куклен театър, гр. Бургас.   

Лектори на Конгреса бяха д-р Рафаел Беолчи – Бразилия, д-р Жозе Ба-
киш – Израел, д-р Фридхелм Хайнеман – Германия, доц. д-р Мариана Димова 
– ФДМ, гр. Варна, доц. д-р Константин Оулис – Гърция, доц. д-р Георги Тодо-
ров – ФДМ, гр. Пловдив, проф. д-р Джошуа Мошонов – Израел, д-р Саркиз 
Сьоскез – Турция, проф. Роберт Фроментал – Франция, доц. д-р Росица 
Кабакчиева – ФДМ, гр. София.

Представени бяха 32 постера.
Конгресът и денталната изложба както винаги бяха посетени от над 

900 участници.

Пети научен симпозиум на БЗС
През 2009 се организира Пети научен симпозиум по време на ,,Медикус, 

Денто, Галения” в гр. Пловдив, при изключително голям интерес и добре 
подбрани лекции от квалификационната програма на БЗС.

БЗС и 40-то  и 41-во Народни събрания на Р България
Продължи активното участие на БЗС в заседанията на Комисията по 

здравеопазване (КЗ) на 40-то Народно събрание. По настояване на БЗС най-
накрая бе гласувана поправка в Закона за здравето, касаеща регистрацията в 
РЦЗ на денталните рентгенови апарати. 

Във връзка с кризата в БЛС (председателят на УС на БЛС не свик-
ваше Редовен конгрес на Съюза) се направи промяна в Закона за съсловните 
организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ). На 
въпроса за становището на БЗС за тази промяна д-р Н- Шарков отговори, 
че БЗС подкрепя тази промяна, но е цинизъм заради един човек да се променя 
цял закон, че законодателят сякаш е преписал Устава на БЗС и, че единстве-
ният нов момент е ролята на Министъра на здравеопазването за свикване 
на отчетно-изборен събор/конгрес, когато това не се прави в определения 
срок.
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През периода, в който се извърши смяна на политическата власт в 
България, а оттам и в състава и политиката на Комисията по здравеопаз-
ване на НС, БЗС продължи да отстоява своите принципни и прагматични 
искания. Заявените позиции и цели на новото управление бяха в посока ре-
форма в здравеопазването и от този момент започна една тежка, огромна 
по обем, разнопосочна и продължителна работа на представители на БЗС, 
участващи в заседанията на КЗ на НС. На моменти се водеше борба за оце-
ляване и запазване на постигнатите завоевания от страна на БЗС. Създаде 
се абсолютен хаос в законотворческия процес, а в изпълнителната власт 
се смениха трима министри на здравеопазването. През декември 2009 г. на 
практика се ликвидира договорния процес. За това стана дума, но малко по-
горе в текста. Хаосът доведе до многократни срещи на председателите на 
БЛС и БЗС с г-н Бойко Борисов - министър-председател, г-н Симеон Дянков 
– вицепремиер и министър на финансите, с министъра на здравеопазването, 
с г-н Владислав Горанов – председател на Надзорния съвет на НЗОК и други. 
Разписваха се съвместни декларации, готвиха се и се провеждаха протести 
на лекари от доболничната и болнична помощ. В съсловните дела се наме-
сиха и профсъюзите. 

И в този хаос депутатите най-сетне гласуваха разделянето на Наци-
оналния рамков договор. След смяната на председателя на КЗ на НС и на 
част от ръководството на МЗ нещата като че ли се уталожиха.  

През 2010 г. дипломацията на БЗС доведе до отлични резултати в 
Парламента. За първи път се направи законова диференциация на специфика-
та на двете направления в здравеопазването – медицина и дентална меди-
цина. Депутатите, преди да излязат във ваканция, направиха съществени 
изменения в Закона за лечебните заведения и в Закона за здравното осигуря-
ване, подпомагащи дейността на лекарите по дентлана медицина:

- Не се допусна 24 часово разположение на лекарите по дентална меди-
цина (ЛДМ);

- Националната здравна карта не е задължителна за лечебните заведения 
на ЛДМ. По този начин няма да се закриват лечебни заведения на 
ЛДМ и всички желаещи ЛДМ ще могат да сключват договор с НЗОК;

- Отпадна акредитацията на денталните, медико-денталните центро-
ве и индивидуалните практики. С тази промяна помогнахме и на БЛС;
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- Премахна се зъботехниката в задължителното здравно осигуряване. 
Ако в него се появи пакет „Протетична дентална медицина”, то зъ-
ботехниката ще бъде неразделна част от този пакет;

- Денталните центрове ще оказват не само специализирана помощ, но 
ще сключват и договори за първична, извънболнична дентална помощ;

- Узакони се доплащането на денталните дейности в задължителното 
здравно осигуряване.
Подчертавам, че въз основа на нашата принципна политика, предло-

жения и становища, членовете на КЗ, независимо дали са управляващи или 
опозиция, винаги са давали БЗС като положителен пример за съсловна орга-
низация на регулирана европейска професия!

БЗС и Министерство на здравеопазването
В края на 2008 г. работната група, създадена със заповед на министъра 

на здравеопазването, приключи успешно своята работа и „Национална про-
грама за профилактика на оралните заболявания при децата до 18 годишна 
възраст” бе внесена и приета от Министерски съвет месец април 2009 г. 
През 2009 г. Националната програма за профилактика на оралните заболява-
ния при децата до 18-годишна възраст в Р България е в ход, приключва с ор-
ганизационната си част и следва своя план за действие, въпреки приемането 
й от Министерски съвет с половин година закъснение от предвиденото. За 
съжаление през 2010 г. предвидените за нея финансови средства бяха орязани, 
но въпреки всичко първата видима част от Програмата – епидемиологични 
прегледи на 21 160 деца от три възрастови групи, по стандартизирана мето-
дика на Световната здравна организация, приключиха. През 2011 г. трябва 
да започне поставянето на силантите на първите постоянни молари на 6-8 
годишни деца в цялата страна. 

По настояване на БЗС д-р Евгени Желев - министър на здравеопаз-
ването, създаде нарочна работна група от националните консултанти по 
различните специалности в денталната медицина, представители на МЗ и 
представители на БЗС за разработка на стандарти в денталната медицина. 
Комисията доведе докрай своята изключително важна за съсловието дей-
ност. Стандартите през 2010 г. са вече факт и предстои тяхното приема-
не и публикуване. След изработването на стандартите ще се публикуват и 
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многострадалните „Правила за добра медицинска практика на лекарите по 
дентална медицина”.

Д-р Николай Шарков, на квотен принцип, бе включен със заповед 
на Министерския съвет в Комисията за изработване на позитивния ле-
карствен списък (КПЛС), а д-р Явор Голчев – като член на Комисията по 
прозрачност.

Проф. Доан Зия и доц. Топалова–Пиринска са съответно член и зам. 
член от квотата на БЗС на Комисията по акредитация на МЗ.

Висшият медицински съвет на Министерството на здравеопазване-
то продължава да не функционира.

БЗС и Факултетите по дентална медицина
БЗС и трите факултета по дентална медицина – София, Пловдив и 

Варна,  в лицето на техните декани, поддържат отлични взаимоотношения, 
подпомагат се взаимно и реализират непрекъснато свои съвмести дейности 
и проекти. Преподавателите от тези факултети са гръбнака на Програмата 
за продължаващо обучение на БЗС. Ползотворни са и отношенията с Ректо-
рите на Висшите медицински училища София, Пловдив, Варна, Плевен. 

Тук е мястото да отбележим и факта, че проф. д-р Доан Зия, пре-
дишен зам. председател на УС на БЗС и декан на Факултета по дентална 
медицина – София, бе назначен от г-н Бойко Борисов, министър председател 
на Р България, като съветник по здравеопазването.  

БЗС и сродни организации
След разписването, още през месец юни 2005 г., на Рамков договор за 

сътрудничество и взаимопомощ, БЗС и Българското научно стоматологич-
но дружество (БНСД) спазват Договора и развиват успешно взаимната си 
дейност.

БЗС поддържа традиционно добри отношения с Българския лекарски 
съюз. Двата съюза се подкрепяха и подкрепят взаимно в тежките условия 
на кризата в здравеопазването. 

Много добри бяха и са отношенията между БЗС и Съюза на фармаце-
втите в България, с председател м. ф. С. Ненчев  и Асоциацията на специа-
листите по здравни грижи с председател проф. Станка Маркова. 
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За съжаление не са добри отношенията на БЗС със Съюза на зъботех-
ниците в България, поради задкулисните действия на председателя на СЗБ 
за отнемане на 9 милиона лева от бюджета на НЗОК за дентална помощ 
и пренасочването им за зъботехническа дейност. Освен това продължават 
неговите груби, несъстоятелни нападки в медиите към лекарите по ден-
тална медицина. Тази арогантност не се нуждае от коментар, но трябва 
да подчертаем, че изглаждането на отношенията между двата съюза ще 
коства много усилия. 

БЗС и Българско студентско стоматологично научно дружество 
(БССНД)

Въз основа на разписания Рамков договор за сътрудничество и взаимо-
помощ между БЗС и БССНД, нейни членове се включиха много активно и с 
ентусиазъм в подготовката и провеждането на 14-ия Конгрес на Балканското 
стоматологично общество (BaSS) и 9-ия Научен конгрес на БЗС и оказаха 
безценна помощ на организаторите.

БЗС и европейски и световни организации

Световна банка
През периода приключи успешно проектът на БЗС „Усмихни се!”, 

спонсориран от Световна банка. Трябва да припомним, че проектът спе-
чели един от осемте гранта измежду 215 предложени проекта! Г-н Флориан 
Фихтъл, постоянен представител  за Световната банка за България, оцени 
високо направеното от БЗС и подчерта, че  представянето и защитата на 
проекта на БЗС са били сред най-запомнящите се и интелигентно поднесени 
проекта. За успеха на проекта допринесоха Катедрите по „Детска дентална 
медицина” от факултетите в София, Пловдив и Варна и колеги доброволци 
от същите градове. Съществен принос имат фирмите Colgate Palmolive и 
GlaxoSmithKline, които правят проекта устойчив и ще го продължават и 
в бъдеще.

Съвета на европейските лекари по дентална медицина (CED)
От 11 май 2007 г. БЗС е пълноправен член на Съвета на европейските 
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лекари по дентална медицина, който е създаден през 1961 г. от Европейска-
та комисия като неин консултативен орган по проблемите на денталната 
медицина. БЗС редовно участва в пролетните и есенни сесии на CED. По 
инициатива на CED и по покана на Европейската комисия на 11.09.2008 г. д-р 
Н. Шарков участва в голяма Кръгла маса за новата европейска проекто-ди-
ректива „Безопасността на пациента. Трансгранична здравна грижа”. Бълга-
рия даде своите съществени предложения за конкретизиране, оптимизиране 
и коригиране на проекто-директивата. 

Президента на CED – д-р Орландо Монтейро да Силва, бе официален 
гост на 14-ия Конгрес на Балканското стоматологично общество (BaSS) и 9-ия 
Научен конгрес на БЗС.

На Общите събрания на Съвета България имаше винаги конструк-
тивно мнение и активна позиция по проблемите на денталната медицина 
в Европа чрез своите представители. Оспорваната многократно резолюция 
,,Делегиране – да, заместване - не”, публикувана във в. ,,ДентаМедика”, в 
чията разработка участваше председателят на УС на БЗС, бе приета на 
есенното Общо събрание на Съвета.  

За авторитета на д-р Н. Шарков, председател на УС на БЗС, в CED 
говори изборът му от Общото събрание на CED за един от директорите 
в борда на CED  през ноември 2009 г. За първи път в историята на CED 
българин е избран в ръководството на Съвета.

В момента д-р Шарков е ръководител на нарочно създадена от Борда 
на CED Група със специална задача „Свободни професии”. Целта на тази 
група е да разработи материали, които характеризират свободните про-
фесии в Обединена Европа. Целта е да се мотивират членовете на Евро-
пейската комисия и Европейския парламент да разграничават свободните 
професии от малкия бизнес. Представителите на свободните професии 
(лекари, лекари по дентална медицина, архитекти и др.) са с много висока 
степен на образование и поемат персонална отговорност при упражняване 
на професията си. За сравнение представители на малкия бизнес са фризьори, 
козметици, автомобилни монтьори и др. Групата има за крайна цел да се 
изработи, след привличане на представители на другите свободни професии, 
Харта на свободните професии.  
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Световна дентална федерация (FDI)
Продължават ползотворните приятелски отношения с ръководство-

то на FDI в лицето на президента на FDI Конрад Бъртан и новоизбрания 
президент на FDI д-р Роберто Виана. Д-р Светослав Гачев и д-р Н. Шарков, 
като делегати от квотата на БЗС, участваха активно в работата на Об-
щото събрание на FDI в Дубай. 

Д-р Роберто Виана, въпреки натоварената си програма, бе официален 
гост на 14-ия Конгрес на Балканското стоматологично общество (BaSS) и 9-ия 
Научен конгрес на БЗС.

Д-р Светослав Гачев и д-р Н. Шарков, като делегати от квотата на 
БЗС, участваха активно в Общото събрание на FDI в Сингапур.

Там, през септември 2009 г., д-р Н. Шарков бе избран за член на Ко-
митета за комуникация и подпомагане на членството на FDI. Той е първи-
ят българин в ръководните структури на Федерацията. Този избор говори 
красноречиво за авторитета на България, БЗС и за авторитета на д-р Н. 
Шарков в FDI. 

Европейската секция на FDI (ERO FDI)
На Конгреса на FDI в Стокхолм предложението на д-р Н. Шарков 

за организиране на продължаващо обучение и дистанционно продължаващо 
обучение на членовете на асоциациите, членки на ERO FDI започна своята 
реализация и БЗС е включен в пилотния проект, който предстои да се 
разработи. 

Председателят на БЗС продължаваше своята дейност в няколко ра-
ботни комисии на ERO FDI – „Дентален екип”, „Профилактика на оралните 
заболявания”. Приетата резолюция на ERO FDI – „Дентален екип”, която 
на практика предхожда, допълва и разширява приетата след нея резолюция 
,,Делегиране – да, заместване - не” на CED, показва добрата колаборация и 
работата на работната комисия  „Дентален екип”. 

София кандидатства за домакин на сесията на ERO FDI през 2011 г. 
Кандидатурата ни бе гласувана единодушно на сесията в Ереван, Армения 
през април 2010 г. Тя ще се осъществи съвместно от УС на БЗС и УС на РК 
на БЗС, гр. София. 
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Д-р Герхард Зеебергер, президент на ERO FDI, ще бъде официален гост 
на честването по случай 105-годишнината от създаването на БЗС.

Балканско стоматологично общество (BaSS)
14-ият Конгрес на BaSS се проведе успешно през май 2009 г. във Варна. 

За него достатъчно се писа и говори. Това бе най-важното дентално научно 
събитие на 2009 г. на Балканския полуостров.

Присъствието на Конгресите на ключови фигури в денталната меди-
цина от Света и Европа показва, че дентално-медицинската наука и дентал-
ните услуги на Балканите играят значителна роля за опазване на оралното 
здраве на хората не само в тази част на Стария Континент, но и по целия 
свят. 

Двустранни договори със сродни организации от чужбина
Двустранни договори са разписани с:

- Бразилската дентална асоциация;
- Португалската дентална асоциация;
- Турската дентална асоциация. На честването на 100 годишнината 

от основаването на  Турската дентална асоциация д-р Н. Шарков 
бе награден със специално отличие за дългогодишната му дейност за 
развиване на отношенията между българската и турската дентална 
общественост и денталните асоциации на Балканите. 

- Мексиканската дентална асоциация;
- Аржентинската дентална асоциация.

Предстои сериозна работа за осъществяването на подписаните дого-
ворености между братските асоциации.

БЗС - медии и връзки с обществеността 
Напоследък зачестиха негативните информации във връзка с проверки 

на ЛДМ от Националната агенция по приходите и НЗОК. Отново се въ-
вежда негласното правило „белите престилки” да се превърнат в социален 
отдушник на обществото.   

Но обобщено, през изминалия период посланията и информационните 
съобщения на БЗС достигнаха  до милионна аудитория чрез средствата за 
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осведомяване. Постигнатият институционален образ на БЗС е позитивен, 
и най-важното – медиите очакват новини, свързани с дейността на ден-
талните лекари. В заключение следва отново да се отбележи, че базата и 
организационната мрежа на една успешна комуникационна политика бе зат-
върдена и работи с доказан успех.

 
БЗС и профилактични проекти
Организиране на съвместни инициативи :

- ,,Месец на оралната хигиена и профилактика” - заедно с Glaxo Smith 
Klain Consumer Healthcere, през месец април 2009 г. 

- ,,Месец на оралната хигиена” - заедно с Colgeit-Palmoliv Adria, през месец 
октомври 2009 г. 

Не можем да подминем  организирането на официалното честване на 
10-годишнината от възстановяването на БЗС, на което бяха наградени трима 
журналисти от водещи медии, отразили дейността на  съсловната ни органи-
зация точно и постоянно както и официалното честване на  20-годишнина-
та от възстановяването на съсловната дейност и създаването на Български 
стоматологичен съюз (БСС) със спомоществователството на УС на БЗС, РК 
на БЗС - Пловдив и РК на БЗС - София и други районни колеги на БЗС. Осъмна-
десет лекари по дентална медицина, работили активно за възраждането на съ-
словната дейност получиха юбилейни плакети, а 34-ма получиха грамоти, някои 
от които посмъртно. А относно честването на 105-годишнината от създава-
нето на БЗС - предварителната програма за честването включва поставяне на 
паметна плоча на сградата на „Славянска беседа“ и тържествено събрание. А 
за останалото, ти, уважаеми читателю, който си присъствал на събитието, 
може би, ще бъдеш следващия летописец. 

Уважаеми читателю, в заключение ще подчертаем, че за този едина-
десет годишен период от време УС на БЗС, провел стотина заседания, е 
свършил огромна работа и успя да превърне Българския зъболекарски съюз в 
институция, с която се съобразяват всички! 
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Настъпи моментът да посочим имената на колегите, участвали в 
ръководството на съсловието от 1999 г. до днес. Повечето от тях, от-
дадоха безрезервно и безкористно здраве, сили и енергия, жертваха лично 
време, използваха личните си приятелски контакти във възраждането и 
изграждането на БЗС. 

Председатели на УС на БЗС
Д-р Живко Михайлов, председател на УС 1999 – 2005; 
зам.-председател 2005-2008; КИ
Д-р Николай Шарков – председател на УС на БЗС 2005 – 2008; 2008 – 2011;
зам.-председател 1999 - 2002; КЗЗО (Комисия за изработване и подписване 
на националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване); 
2002 - 2005 КРД (Комисия по рамково договаряне)

Главни секретари на УС на БЗС
Д-р Йорданка Александрова, главен секретар на УС 1999-2002; 2002-2005
Д-р Виолета Михова - 2005 г. – ноември 2007 г.
Д-р Донка Станчева–Забуртова – ноември 2007 г. – 2008; май 2008 - 2011

Заместник-председатели:
1. Д-р Явор Голчев – 1999 - 2002; 2002 - 2005; КСПП (Комисия по стомато-

логични и потребителски продукти) 2008 - 2011 КДППЗ (Комисия по 
дентална практика и професионална защита)

2. Д-р Милко Басарков – 2005 – 2008; 2008 - 2011 КДПП (Комисия по ден-
тални и потребителски продукти)

3. Проф. Д-р Димитър Атанасов – 1999 – 2001 КСППЗ (Комисия стома-
тологична практика и професионална защита) 

4. Д-р Георги Сойтариев – 2001 - 2005 КСППЗ
5. Д-р Камен Германов – 2005 – 2008 КДППЗ
6. Д-р Алекасандър Русев – 1999 – 2002; 2002 - 2005; КРЧ
7. Д-р Даниела Андреева –2005 - 2008; 2008 - 2011 КРЧ
8. Д-р Б. Инджов – 1999 ККА
9. Проф. Д-р Мария Куклева – ККА 1999 – 2002
10. Проф. д-р Трифон Михайлов – 2002 – 2005 ККА
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11. Проф. д-р Доан Зия – 2005 - 2008 ККА 
12. Доц. д-р Снежанка Топалова – Пиринска 2008 – 2011 ККА
13. Д-р Пламен Петров – 1999 – 2002; 2002 - 2005 КНД (Комисия по норма-

тивни документи)
14. Д-р Светослав Гачев – КНА 2005 - 2008; 2008 – 2011 
15. Д-р Петко Бакърджиев – 1999 – 2002; 2002 - 2005 КИ
16. Д-р Женя Маслинкова – 2008 – 2011 КИ
17. Доц. Иван Куликов – 2005 - 2008 КПЕ
18. Д-р Георги Димов – 2005 - 2008; 2008 – 2011 КРД

Членове на УС:
1. Д-р Спаска Фезова Благоевград – 1999 – 2002
2. Д-р Кирил Цонев Благоевград – 2002 – 2005
3. Д-р Георги Сойтариев Благоевград – 2005 – 2008; 2008 - 2011
4. Д-р Виолета Михова Бургас – 1999 – 2002; 2002 - 2005
5. Д-р Богдан Димиторв Бургас – 2005 – 2008; 2008 - 2011
6. Д-р Жулиен Чаушев Варна – 1999 – 2002; 2002 - 2005
7. Д-р Емил Минчев Варна – 2005 – 2008; 2008 - 2011
8. Д-р Стефан Костадинов Велико Търново – 1999 – 2002
9. Д-р Даниела Андреева Велико Търново – 2002 – 2005
10. Д-р Румен Тодоров  Велико Търново – 2005 – 2008; 2008 - 

2011
11. Д-р Емил Христов Видин– 1999 – 2002; 2002 – 2005
12. Д-р Мариана Панова Видин  - 2005 – 2008; 2008 – 2011
13. Д-р Мимоза Йончовска Враца– 1999 – 2000
14. Д-р Марио Прокопиев  Враца – 2000 – 2005; 2005 – 2008; 

2008 – 2011                         
15. Д-р Милко Басарков Габрово – 1999 – 2002; 2002-2005
16. Д-р Никола Тотев  Габрово – 2005 – 2008; 2008 – 2011
17. Д-р Георги Христов Добрич – 1999 – 2002
18. Д-р Емил Давчев Добрич – 2002 – 2005; 2005 – 2008 
19. Д-р Валя Хубчева Добрич – 2008 – 2011
20. Д-р Борис Антонов - посмъртно Кърджали– 1999 – 2002
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21. Д-р Павлина Велкова  Кърджали – 2002 – 2005; 2005 - 2008; 
2008 - 2011

22. Д-р Нарцис Каймакански  Кюстендил – 1999 – 2002; 2002 - 
2005;

23. Д-р Пламен Петров Кюстендил – 2005 - 2008
24. Д-р Светослав Николов Кюстендил – 2008 – 2011
25. Д-р Деко Деков Ловеч– 1999 – 2002
26. Д-р Георги Ликьов  Ловеч – 2002 – 2005; 2005 - 2008; 

2008 - 2011
27. Д-р Людмила Горанова  Монтана – 1999 – 2002; 2002 - 2005; 

2005 – 2008; 2008 – 2011
28. Д-р Стефан Стефанов        Пазарджик – 1999 – 2002; 2002 – 2005
29. Д-р Красимира Сариева Пазарджик – 2005 – 2008; 2008 – 2011
30. Д-р Владимир Узунов Перник – 1999 – 2002; 2002 – 2005
31. Д-р Валентин Павлов Перник – 2005 – 2008; 2008 – 2011
32. Д-р Александър Александров Плевен – 1999 – 2002; 2002 – 2005
33. Д-р Илиян Хаджидосев Плевен – 2005 – 2008; 2008 – 2011
34. Д-р Йордан Хаджигаев Пловдив – 1999 – 2002; 2002 – 2005
35. Д-р Константин Даков  Пловдив – 2005 – 2008; 2008 – 2011
36. Д-р Татяна Кондова  Разград– 1999 – 2002; 2002 – 2005; 

2005 – 2007
37. Д-р Мариета Стефанова Разград – 2007 – 2008
38. Д-р Мариана Прокопиева Разград – 2008 – 2011
39. Д-р Мариета Боянова Русе– 1999 – 2002; 2002 – 2005
40. Д-р Дамян Дамянов Русе – 2005 – 2008; 2008 – 2011
41. Д-р Христо Дойчев  Сливен – 1999 – 2002; 2002 – 2005; 

2005 – 2008; 2008 – 2011
42. Д-р Славчо Спиридонов           Смолян – 1999 – 2004
43. Д-р Донка Станчева Забуртова Смолян – 2004 – 2005; 2005 – 2007
44. Д-р Пламен Бързашки Смолян – 2007 – 2008; 2008 – 2011
45. Д-р Иванка Манолова   Силистра – 1999 – 2002; 2002 – 2005; 

2005 – 2008; 2008 – 2011
46. Д-р Георги Димов  София град – 1999 – 2002; 2002 – 

2005
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47. Д-р Борислав Миланов  София град – 2005 – 2008; 2008 – 
2011

48. Д-р Сашко Драганов      София регион – 1999 – 2002; 2002 – 
2005; 2005 – 2008; 2008 – 2011

49. Д-р Ленко Ленков  Стара Загора – 1999 – 2002; 2002 – 
2005

50. Д-р Петя Колева  Стара Загора – 2005 – 2008; 2008 – 
2011

51. Д-р Димитър Димитров  Търговище – 1999 – 2002; 2002 – 2005
52. Д-р Стефка Куклева Търговище – 2005 – 2008; 2008 – 2011
53. Д-р Таня Николова  Хасково – 1999 – 2002; 2002 – 2005; 

2005 – 2008; 2008 – 2011
54. Д-р Атанас Баев Шумен – 1999 – 2002
55. Д-р Росица Енчева   Шумен – 2002 – 2005; 2005 – 2008; 

2008 – 2011
56. Д-р Мария Боянова  Ямбол – 1999 – 2002; 2002 – 2005; 

2005 – 2008; 2008 – 2011

Председатели на РК, които не са членове на УС
Д-р Андрей Перев – Бургас 1999-2005
Д-р София Буджева – Бургас – 2005 - 2008; 2008 - 2011
Д-р Жана Рускова – Благоевград – 2002 - 2005; 2005 - 2008; 2008 - 2011
Д-р Стефка Чикова – Разград 2008 - 2011
Д-р Николай Войчев – Велико Търново 1999-2002 
Д-р Илия Минев – Велико Търново 2005 - 2008 

Председатели на Контролната комисия (КК)
Д-р Александър Гъбев – Председател на КК – 1999-2002; 2003 - 2005
Д-р Иван Бояджиев – 2002 - 2003
Д-р Йордан Хаджигаев – 2005-2008
Д-р Иван Моллов – 2008 – 2011
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КК Мандат 2008 - 2011
Контролна комисия (КК)
Д-р Иван Моллов – председател
Членове:
Д-р Пламен Францов – София
Д-р Пламен Петров – Кюстендил
Д-р Маргарита Казанлиева – София
Д-р Александър Гъбев – Пловдив
Д-р Владимир Коларов – София
Д-р Иванка Обрешкова – Бургас
Д-р Йордан Хаджигаев – Пловдив
Д-р Незабравка Андреева – Перник

Председатели на Комисията по професионална етика
Д-р Т. Пеев – Председател – 1999-2002
Доц. д-р Иван Куликов – Председател – 2002 – 2005; 2005 - 2008
Проф. Д-р Вера Крумова – 2005 – 2011

КПЕ Мандат 2008-2011
Председател на КПЕ:
Доц. Вера Крумова – София
Членове:
Д-р Цвета Митова – Николова - София
Д-р Велико Великов – Бургас
Д-р Красимира Мусурлиева – Пловдив
Д-р Нева Читалова – Варна
Д-р Николай Стоянов – Плевен
Д-р Красимир Гълъбов – София
Доц. д-р Иван Куликов – София
Д-р Боян Полимиров – София
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Позволете ми, в заключение, от името на заместник-председателите, 
от името на главния секретар и лично от мое име искрено и от цялото си 
сърце да благодаря на: 

1. Г-н Лъчезар Чутурков – юридически съветник на УС на БЗС; 
2. Г-н Иван Иванов – управител на счетоводна къща;
3. Г-жа Емилия Караянева – главен редактор на в. “ДентаМедика”;
4. Г-жа Стефка Илиева – одитор на УС на БЗС;
5. Г-жа Кристина Тодорова – офис мениджър до края на 2009 г.; 
6. Г-ца Анелия Милева – офис мениджър на Централен офис на БЗС;
7. Г-жа Росица Петрова – касиер на Централен офис на БЗС; 
8. Г-ца Цветелина Герасимова – помощник офис мениджър на Централен 

офис на БЗС;
9. Г-жа Снежка Лазарова – служител на Централен офис на БЗС;
10. Г-жа Цеца Кьосева – стенограф на БЗС.

за всеотдайността, търпението, усърдната, безкористна и успешна работа 
в екип.





РОЙОНИ КОЛЕГИИ НА БЗС
МАНДАТ 2008 - 2011 Г.
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД
Председател - Д-р Жана Рускова
Зам. Председател - Д-р Георги Сойтариев
Зам. Председател - Д-р Елена Илчева
Секретар - Д-р Петрана Белчева
Членове:
Д-р Жинев

КК на РК:
Председател - Д-р Василка Чапкънова
Членове:
Д-р Илонка Бабанова
Д-р Виолета Илиева
Д-р Евгени Станковски
Д-р Маргарита Данева
Д-р Снежана Марчева
Д-р Мариана Попниколова
Д-р Румен Минков
Д-р Катя Митрева

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Елена Немчева
Членове:
Д-р Юлия Овнарска
Д-р Камен Спасов
Д-р Ирина Коларова
Д-р Христо Дамянов
Д-р Емил Илиев
Д-р Костадин Мешков
Д-р Иван Ангелов
Д-р Елка Чанева



Контролна комисия 237

Членовете на УС на РК

Д-р Жана Рускова 
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - БУРГАС
Председател - Д-р София Василева Буджева
Зам. Председател - Д-р Радослав Великов Радославов
Представител в УС за София - Д-р Богдан Димитров Димитров
Секретар - Д-р Татяна Славова Жекова
Членове:
Д-р Виолета Николова Михова
Д-р Велико Добрев Великов
Д-р Цветан Георгиев Буланов
Д-р Петър Христов Петев
Д-р Цвета Запрянова Андреева
Д-р Гергина Желева Милкова

КК на РК:
Председател - Д-р Иванка Обрешкова-Пашова
Членове:
Д-р Павлина Андонова Партенова
Д-р Йордан Неделчев Донев
Д-р Катя Василева Капсъзова
Д-р Иван Георгиев Чачевски

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Мери Евтимова Господинова
Членове:
Д-р Ангел Тодоров Раванов
Д-р Чавдар Седефчов Въжаров
Д-р Елена Апостолова Делева
Д-р Лиляна Михайлова Стефанова
Д-р Красимира Петрова Балева
Д-р Анна Иванова Караиванова
Д-р Марина Ганева-Стоянова
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Д-р Богдан Димитров Димитров- 
представител в УС за София

Членовете на УС на РК

Д-р София Василева Буджева
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
Членове:
Председател - Д-р Емил Минчев
Д-р Жулиан Чаушев
Д-р Теменужка Йорданова
Д-р Галина Захариева
Д-р Слава Даковска
Д-р Нева Читалова
Д-р Цветан Тончев

КК на РК:
Членове:
Д-р Румяна Влъчкова
Д-р Антоанета Димитрова
Д-р Атанас Джендов
Д-р Снежана Динкова
Д-р Христина Арнаутска

КПЕ на РК:
Членове:
Д-р Румяна Даскалова
Д-р Маргарита Антонова
Д-р Соня Арнаутска
Д-р Марияна Златарова
Д-р Методи Абаджиев
Д-р Стелиан Едрев
Д-р Дарина Минчева
Д-р Даниела Якимова
Д-р Кремена Сапунджиева

Районна колегия се състои от 498 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Емил Минчев
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Председател - Д-р Румен Тодоров
Членове:
Д-р Илия Минев
Д-р Милен Цачев
Д-р Роза Стоянова
Д-р Пламен Вълев
Д-р Валерия Азманова
Д-р Наталия Климович
Д-р Янислав Славков
Д-р Георги Стоянов

КК на РК:
Председател - Д-р Румяна Войчева-
Членове:
Д-р Стела Николова
Д-р Мадлена Убичева-Митева
Д-р Петър Пенев
Д-р Ценка Симеонова

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Наталия Хаджиилиева
Членове:
Д-р Красимир Кръстев
Д-р Петя Матанова
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Членовете на УС на РК

Д-р Румен Тодоров
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ВИДИН 
Председател - Д-р Мариана Панова
Зам. Председател - Д-р Наталия Стефанова
Секретар - Д-р Татяна Тошева

КК на РК:
Председател - Д-р Петкана Поломска
Членове:
Д-р Цветана Кирилова
Д-р Пролетка Ангелова

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Людмила Ванкова
Членове:
Д-р Павлина Радкова
Д-р Ермена Желева
Д-р Бойка Симеонова
Д-р Боряна Ангелова

Районна колегия се състои от 111 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Мариана Панова
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ВРАЦА
Председател - Д-р Марио Прокопиев
Зам. Председател - Д-р Анита Тодорова
Секретар - Д-р Мая Крачунова
Членове:
Д-р Даринка Петрова
Д-р Даниела Петкова
Д-р Олга Иванова
Д-р Георги Георгиев
Д-р Йосиф Петков

КК на РК:
Председател - Д-р Антоанета Тошева
Членове:
Д-р Марияна Андрейнска
Д-р Параскева Ненчева
Д-р Борис Шумантов
Д-р Георги Лалов
Д-р Милко Тодоров
Д-р Пламен Спасов

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Юлия Михова
Членове:
Д-р Константина Йонова
Д-р Ани Вълова

Районна колегия се състои от 131 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Марио Прокопиев
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ГАБРОВО
Председател - Д-р Никола Петров Тотев
Д-р Петър Христов Петров - Зам. Председател
Д-р Румяна Бончева Баева - Секретар
Членове: 
Д-р Костадин Владимиров Йорданов
Д-р Росица Станева Тревненска - Джабраилова
Д-р Маргарита Дянкова Рибарева - Начева

КК на РК:
Председател - Д-р Теодосий Иванов Басарков
Членове:
Д-р Йовка Събчева Максимова
Д-р Татяна Христова Каракушева
Д-р Юлияна Николова Кривошиева
Д-р Павилия Цанева Петрова

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Илиян Колев Иванов
Членове:
Д-р Жулиета Петкова Петкова - Георгиева
Д-р Маргарита Димитрова Колева
Д-р Христо Василев Венков
Д-р Донка Русинова Петкова
Д-р Илиян Колев Йовчев
Д-р Елена Енчева Овчарова
Д-р Снежана Досева Георгиева

Районна колегия се състои от 126 редовни членове на БЗС
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Членовете на УС на РК

Д-р Никола Петров Тотев
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ДОБРИЧ
Председател - Д-р Валя Николова Хубчева
Зам. Председател - Д-р Анита Иванова Пелтегова
Секретар - Д-р Веска Стефанова Станева
Членове:
Д-р Божанка Желязкова Атанасова
Д-р Георги Христов Христов 

КК на РК:
Председател - Д-р Галина Иванова Кирова
Членове:
Д-р Веселина Стефанова Захариева
Д-р Георги Христов Киримов

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Калинка Иванова Петрова
Членове:
Д-р Елина Димова Димитрова
Д-р Павлета Маринова Ганева
Д-р Светослава Любомирова Груева
Д-р Милен Николов Димитров

Районна колегия се състои от 131 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Валя Николова Хубчева
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - КЪРДЖАЛИ
Председател - Д-р Павлина Велкова Велкова
Зам. Председател - Д-р Лидия Николова Бръмбарова
Секретар - Д-р Михаил Минев Михалев
Членове: 
Д-р Фикри Бекир Гюлестан
Д-р Даниела Делчева Славкова
Д-р Нели Панайотова Колева
Д-р Николай Йорданов Христозов

КК на РК:
Председател - Д-р Василка Илиева Доневска
Членове:
Д-р Евгени Иванов Касов
Д-р Снежана Борисова Йорданова
Д-р Ваня Стойкова Михалева
Д-р Айлин Джевдет Адем

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Елена Жекова Димова
Членове:
Д-р Валентина Стоянова Табакова
Д-р Любка Пънева-Василева
Д-р Неда Методиева Митева
Д-р Костадин Георгиев Стоев
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Членовете на УС на РК

Д-р Павлина Велкова Велкова
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - КЮСТЕНДИЛ
Председател - Д-р Светослав Николов
Зам. Председател - Д-р Пламен Петров
Секретар - Д-р Нарцис Каймакански
Членове:
Д-р Ценка Величкова
Д-р Камелия Васева

КК на РК:
Председател - Д-р Иван Иванов
Членове:
Д-р Надежда Дойчинова
Д-р Райчо Златков
Д-р РСоня Костова
Д-р РСтоил Анадолийски

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Димитър Велков
Членове:
Д-р Цветан Атанасов
Д-р Маргарита Стоименова
Д-р Камелия Кирилова
Д-р Райна Георгиева
Д-р Лидия Захариева
Д-р Красимира Чорбаджийска
Д-р Веска Сотирова

Районна колегия се състои от 160 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Светослав Николов
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ЛОВЕЧ
Председател - Д-р Георги Симеонов Ликьов
Зам. Председател - Д-р Георги Спасов Беневреков
Секретар - Д-р Наталия Атанасова Панчева
Членове:
Д-р Велислав Светославов Симеонов
Д-р Диана Василева Пенчева
Д-р Симеон Павлов Павлов
Д-р Георги Стоянов Гетов
Д-р Даниел Владимиров Димитров

КК на РК:
Членове:
Д-р Павлина Андонова Партенова
Д-р Йордан Неделчев Донев
Д-р Катя Василева Капсъзова
Д-р Иван Георгиев Чачевски

КПЕ на РК:
Членове:
Д-р Ангел Тодоров Раванов
Д-р Чавдар Седефчов Въжаров
Д-р Елена Апостолова Делева
Д-р Лиляна Михайлова Стефанова
Д-р Красимира Петрова Балева
Д-р Анна Иванова Караиванова
Д-р Марина Ганева-Стоянова

Районна колегия се състои от 111 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Георги Симеонов Ликьов
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - МОНТАНА
Председател - Д-р Людмила Горанова
Зам. Председател - Д-р Николай Крумов
Секретар - Д-р Соня Живкова
Членове:
Д-р Малинка Стефанова
Д-р Емил Беремлийски

КК на РК:
Председател - Д-р Иван Вътов
Членове:
Д-р Йордан Павлов
Д-р Цветанка Цонева
Д-р Паулина Генева
Д-р Галин Евгениев

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Лора Арсова
Членове:
Д-р Михаил Борбелов
Д-р Светослав Славов
Д-р Анелия Савтова
Д-р Цеца Христова

Районна колегия се състои от 108 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Людмила Горанова
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ПАЗАРДЖИК
Председател - Д-р Красимира Георгиева Сариева
Зам. Председател - Д-р Огнян Атанасов Попов
Зам. Председател - Д-р Костадин Георгиев Тиков
Секретар - Д-р Елена Александрова Кадийска
Членове:
Д-р Петър Цанков Попов
Д-р Невена Ангелова Сивкова
Д-р Йорданка Димитрова Джуркова
Д-р Дора Петрова Шишкова
Д-р Дамян Димитров Гаджев 

КК на РК:
Председател - Д-р Асен Иванов Кънчев
Членове:
Д-р Николай Станчев Даскалов
Д-р Атанас Томов Юнаков
Д-р Райна Василева Гергова
Д-р Тамара Георгиева Койчева-Илчева
Д-р Красимира Николаева Георгиева
Д-р Темелко Георгиев Малинов

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Стоянка Николаева Ангелова
Зам. председател - Д-р Милка Иванова Кънчева-
Членове:
Д-р Димитрина Вълчева Спирова
Д-р Надежда Иванова Ласкова-Попова
Д-р Стоян Ангелов Ангелов
Д-р Цветанка Георгиева Ничева
Д-р Атанас Томов Юнаков
Д-р Бойчо Каменов Салкин
Д-р Александър Стоянов Литов

Районна колегия се състои от 235 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Красимира Георгиева Сариева
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ПЕРНИК
Председател - Д-р Валентин Любенов Павлов
Зам. Председател - Д-р Анета Стефанова Мариянова
Секретар - Д-р Незабравка Стоянова Андреева
Членове:
Д-р Владимир Димитров Узунов
Д-р Петка Кирилова Дилянова–Димитрова

КК на РК:
Председател - Д-р Тошо Василев Михайлов
Членове:
Д-р Ирен Иванова Касабова
Д-р Светлана Савова Григорова

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Лозина Ванкова Узунова
Членове:
Д-р Венета Цанкова Павлова
Д-р Мария Стефанова Михайлова-Боянова
Д-р Елена Александрова Иванова
Д-р Бранимир Ангелов Динев

Районна колегия се състои от 151 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Валентин Любенов Павлов
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ПЛЕВЕН
Председател - Д-р Илиян Димитров Хаджидосев
Зам. Председател - Д-р Камен Маринов Петракиев
Секретар - Д-р Петя Ангелова Попова
Членове:
Д-р Николай Маринов Стоянов
Д-р Ганка Йорданова Филипова

КК на РК:
Председател - Д-р Любомир Цачков Иванов
Членове:
Д-р Виктор Нейков Нешев
Д-р Валери Петров Тупчев

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Даниел Ангелов Попов
Членове:
Д-р Даниела Николаева Дикова
Д-р Гергана Кръстева Доровска
Д-р Коста Панов Петров

Районна колегия се състои от 186 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Илиян Димитров Хаджидосев
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ 
Членове:
Председател - Д-р Константин Даков
Д-р Нелия Петрова-Михайлова
Д-р Елена Костова
Д-р Женя Маслинкова 
Д-р Камен Германов 
Д-р Александър Гъбев 
Д-р Силвия Димитрова 

КК на РК:
Членове:
Д-р Йордан Хаджигаев
Д-р Милко Божиков 
Д-р Стефан Желязков
Д-р Теменуга Игнатова
Д-р Радост Марчева
Д-р Лилия Джуркова
Д-р Иво Пейчинов

КПЕ на РК:
Членове:
Доц. д-р Мария Стойкова
Д-р Боян Павлов
Д-р Зара Кехайова
Д-р Венета Заранкова
Доц. д-р Иван Филипов
Д-р Наталия Новакова
Д-р Красимира Мусурлиева
Д-р Елка Мачева
Д-р Трифон Антонов

Районна колегия се състои от 1222 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Константин Даков
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - РАЗГРАД
Председател - Д-р Стефка Чикова Иванова
Членове:
Д-р Мариана Ангелова Прокопиева
Д-р Грета Накова Накова - Цонева
Д-р Людмила Соколова Любенова
Д-р Маргарита Найденова Неделчева
Д-р Петър Чиков Цолов

КК на РК:
Председател - Д-р Моника Иванова Енчева – Стефанова
Членове:
Д-р Иво Георгиев Андреев
Д-р Даниела Иванова Пенева

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Теменуга Борисова Ангелова
Членове:
Росица Тодорова Стоянова
Калушка Митева Аврамова
Мирослав Борисов Василев
Ангел Иванов Ангелов

Районна колегия се състои от 70 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Стефка Чикова Иванова
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - РУСЕ
Председател - Д-р Дамян Дамянов
Членове:
Д-р Росица Илева
Д-р Цветанка Доганова
Д-р Елена Дачева
Д-р Светлана Бурова
Д-р Цветан Трендафилов
Д-р Емилиян Андреев

КК на РК:
Председател - Д-р Росица Илева
Членове:
Д-р Красимир Миланов
Д-р Емилиян Андреев

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Петър Тодоров
Членове:

Д-р Цветанка Доганова
Д-р Димитър Димитров
Д-р Мариета Георгиева
Д-р Татяна Цанева

Районна колегия се състои от 198 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Дамян Дамянов
Председател на УС
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КПЕ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - СИЛИСТРА
Председател - Д-р Живка Тодорова
Членове:
Д-р Гинка Иванова
Д-р Енвер Мангъров
Д-р Стефка Цонкова
Д-р Юрий Василев

Районна колегия се състои от 76 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Живка Тодорова
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - СЛИВЕН
Председател - Д-р Христо Минчев Дойчев
Членове:
Д-р Мария Петрова Никова
Д-р Анна Иванова Коюмджиева
Д-р Светослав Павлов Харбов
Д-р Радомир Георгиев Георгиев
Д-р Кирилка Иванова Стоянова
Д-р Красимира Петрова Пашова

КК на РК:
Председател - Харизан Димитров Харизанов
Членове:
Д-р Иван Колев Данчев-Член
Д-р Мария Желева Ненчева-Член

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Йордан Илиев Йорданов
Членове:
Д-р Елеонора Симеонова Монева-Член
Д-р Силвия Иванова Алексиева -Член
Д-р Мариана Георгиева Атанасова-Член
Д-р Виолета Величкова Бъчварова-Ангелова-Член

Районна колегия се състои от 157 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Христо Минчев Дойчев
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - СМОЛЯН
Председател - Д-р Пламен Василев Бързашки
Зам. Председател - Д-р Величка Георгиева Белева – Неделчева
Секретар - Д-р Велин Алексиев Сариев
Членове:
Д-р Лилия Христова Кузманова
Д-р Ганка Данева Радева
Д-р Мина Мирчева Анджерова - Ефимова
Д-р Владимир Стефанов Димитров

КК на РК:
Председател - Д-р Мария Ангелова Куклева
Членове:
Д-р Владимир Младенов Германов
Д-р Васил Анастасов Василев
Д-р Ивелина Димитрова Карова – Поппалова
Д-р Славейка Славчева Лелчева

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Мария Петрова Клинчева
Членове:
Д-р Росица Минчева Бодурова
Д-р Елка Людмилова Рашилова

Районна колегия се състои от 124 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Пламен Василев Бързашки
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - СОФИЯ ГРАД
Председател - Д-р Борислав Миланов
Зам. Председател - Д-р Огнян Делибозов
Зам. Председател - Доц. Илиана Йончева
Секретар - Д-р Олег Гладков
Членове:
Д-р Бисер Ботев
Д-р Румен Илиев
Д-р Петко Бакърджиев
Д-р Ивайло Методиев
Д-р Тодор Узунов

КК на РК:
Председател - Доц. Васил Свещаров
Членове:
Д-р Росен Дамянов
Д-р Владимир Койчев
Д-р Веселин Саджеклиев
Д-р Галина Цонева Спасова
Д-р Георги Габровски
Д-р Димитър Киров

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Даниел Мишин
Членове:
Д-р Асен Маринов
Д-р Боряна Нецова
Д-р Стефан Димитров
Д-р Мариана Янковa
Д-р Спасения Дякова
Д-р Пламен Василев
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Членовете на УС на РК

Д-р Борислав Миланов
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - СОФИЯ РЕГИОН
Председател - Д-р Сашко Иванов Драганов
Зам. Председател - Д-р Виктор Михайлов Паунов
Секретар - Д-р Пламен Игнатов Францов
Членове:
Д-р Величка Добрева Димитрова 
Д-р Катя Славова Петкова
Д-р Таня Иванова Сакалийска
Д-р Евгения Гетова Александрова
Д-р Силвия Георгиева Кръстанова
Д-р Петрана Атанасова Караилиева

КК на РК:
Членове:
Д-р Венцислав Крумов Димитров
Д-р Иванка Йорданова Семерджиева
Д-р Павлина Николова Григорова

КПЕ на РК:
Членове:
Д-р Васил Пеев Георгиев
Д-р Китка Захариева Мукелова
Д-р Станка Георгиева Антонова 

Районна колегия се състои от 155 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Сашко Иванов Драганов
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Председател - Д-р Петя Колева
Зам. Председател - Д-р Емануил Генев
Зам. Председател - Д-р Виолета Кирякова
Секретар - Д-р Снежана Ирмилайчева
Членове:
Д-р Стефан Иванов
Д-р Иван Ганчев
Д-р Георги Боев
Д-р Александър Дончев
Д-р Вангел Младенов
Д-р Ангел Сираков
Д-р Николай Колев
Д-р Нели Пеева
Д-р Антонйй Бозуков
Д-р Георги Дзивков
Д-р Радка Запрянова

КК на РК:
Председател - Д-р Яна Пулева
Членове:
Д-р Любомир Димитров
Д-р Пламена Ванева
Д-р Сета Саркисян
Д-р Радостина Петрова

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Асенка Сиврева
Членове:
Д-р Минко Минков
Д-р Милена Стойчева
Д-р Златина Баева
Д-р Светла Стоимирова

Районна колегия се състои от 343 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Петя Колева
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ТЪРГОВИЩЕ 
Председател - Д-р Стефка Денчева Куклева
Зам. Председател - Д-р Ваня Янчева Панайотова
Секретар - Д-р Росица Йорданова Петкова
Членове:
Д-р Цветан Иванов Деков
Д-р Райна Димитрова Тончева

КК на РК:
Председател - Д-р Димитър Христов Димитров
Членове:
Д-р Анета Генчева Собаджиева
Д-р Иваничка Георгиева Иванова - Попово
Д-р Мария Василева Йовова
Д-р Розалина Костадинова Маринова-Илиева

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Диляна Иванова Богоева
Членове:
Д-р Марияна Йосифова Машкова
Д-р Пелагия Господинова Спасова
Д-р Моника Димитрова Мирева
Д-р Мария Владимирова Алексиева
Д-р Георги Лазков Георгиев
Д-р Людмил Петров Криндов

Районна колегия се състои от 67 редовни членове на БЗС.



Контролна комисия 285

Членовете на УС на РК

Д-р Стефка Денчева Куклева
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ШУМЕН  
Председател - Д-р Р. Енчева
Зам. Председател - Д-р Ат. Атанасов
Секретар - Д-р Г. Велинова
Членове:
Д-р Елка Баева 
Д-р Жулиета Янева 
Д-р Радостин Радулов 
Д-р Росица  Шалапатова 

КК на РК:
Председател - Д-р Т. Василева
Членове:
Д-р М.Чалъкова
Д-р Н. Недялков
Д-р Димитрова
Д-р Кочева

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Атанас Баев
Членове:
Д-р Пламен Пенчев 
Д-р Петромил Димитров

Районна колегия се състои от 115 редовни членове на БЗС.
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Членовете на УС на РК

Д-р Р. Енчева
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ХАСКОВО
Председател - Д-р Таня Николова
Членове: 
Д-р Станимир Банчев
Д-р Димо Димов
Д-р Пенка Андонова
Д-р Евдокия Георгиева
Д-р Кремена Вълкова
Д-р Иванка Тенчева
Д-р Миглена Георгиева
Д-р Гичка Хаджиева

КК на РК:
Председател - Д-р Лилия Дачева
Членове:
Д-р Пенка Тодорова
Д-р Ахмед Мустафа
Д-р Екатерина Атанасова
Д-р Емил Вълков

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Георги Иванов
Членове:
Д-р Веселка Калчева
Д-р Валентин Вълков
Д-р Калинка Валеова
Д-р Радка Бойкова

Районна колегия се състои от 224 редовни членове на БЗС
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Членовете на УС на РК

Д-р Таня Николова
Председател на УС
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УС НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ЯМБОЛ
Председател - Д-р Мария Стойкова Боянова
Секретар - Д-р Антонина Жекова Бъчварова
Членове:
Д-р Живко Тодоров Станев
Д-р Христо Костадинов Костадинов
Д-р Радостин Хайсам Ал Самра

КК на РК:
Председател - Д-р Йонка Генчева Дойнова
Членове:
Д-р Милена Божидарова Пиличева
Д-р Катя Динева Станева

КПЕ на РК:
Председател - Д-р Здравка Димитрова Крачева
Членове:
Д-р Вярка Илиева Черкезова
Д-р Таня Стефанова Чифчиева
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Членовете на УС на РК

Д-р Мария Стойкова Боянова
Председател на УС
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КЪСОВЕ ИСТОРИЯ
В ДОКУМЕНТИ И СНИМКИ
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	 Фототипно	копие	на	статия	от	списание	“Зъболекарски	преглед”
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	 Фототипно	копие	на	статия	от	списание	“Зъболекарски	преглед”
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	 Фототипно	копие	на	статия	от	списание	“Зъболекарски	преглед”
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Реклами	в	списание	“Зъболекарски	преглед”
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	 Статия	от	списание	“Зъболекарски	преглед”
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	 Нашето	минало
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СЪВРЕМЕНА ИСТОРИЯ
В СНИМКИ
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Лого	на	Българския зъболекарски съюз	–	
автор	проф.	Кирил	Гогов

Лого	на	Съюза на стоматолозите в България	–	
автор	г-н	Георги	Тодоров
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Д-р	Ж.	Михайлов,	председател	на	БЗС,	2003	г.

	 Д-р	Г.	Димов,	изказване	пред	конгреса



317

	 Представители	на	РК	на	БЗС-Пловдив,	заедно	с	д-р	Н.	Шарков,		
д-р	Й.	Александрова	и	д-р	П.	Бакърджиев

	 Д-р	П.	Бакърджиев,	д-р	Ж.	Михайлов,	д-р	К.	Даков
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С	колегите	от	БЛС	на	среща,	организирана	от	доц.	Божидар	Финков,	
министър	на	здравеопазването

С	колегите	от	БЛС	на	среща,	организирана	от	доц.	Божидар	Финков,	
министър	на	здравеопазването



319

Делегати	в	конгресната	зала

Тайно	гласуване	на	конгрес	на	БЗС
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Делегати	в	конгресната	зала

Делегати	на	конгрес	на	БЗС
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Делегати	на	конгрес	на	БЗС

	 Момент	от	работата	на	Извънредния	конгрес	2008	г.	в	к.к.	Слънчев	бряг
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	 Регистрация	за	гласуване	за	конгрес	на	БЗС

Комисия	по	преброяване	на	гласовете	в	действие	по	време	на	конгрес	на	БЗС
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	 Момент	от	работата	на	Редовния	конгрес	в	Русе,	2008	г.

	 В	кулоарите	на	Редовния	конгрес	в	Русе	–
д-р	Д.Станчева-Забуртова	и	д-р	Н.	Шарков
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	 Току	що	избрания	УС	на	БЗС	на	Редовният	конгрес	на	БЗС,	2008	г.
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	 Заседание	на	Комисиата	по	професионална	етика	2009	г.

	 Гласуване	в	конгресната	зала
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	 Среща	с	ръководство	на	ДПС	в	Парламента	във	връзка	със	законопроекта	„Миков”.
От	ляво	на	дясно:	д-р	Виолета	Михова,	д-р	Николай	Шарков,	д-р	Георги	Димов,	

д-р	Светослав	Гачев,	г-н	Юнал	Лютви,	д-р	Нигяр	Сахлим

	 В	Парламента	по	време	на	заседание	на	Комисията	по	здравеопазване.
От	ляво	на	дясно:	доц.	Васил	Свещаров,	проф.	Трифон	Михайлов,	проф.	Доан	Зия,	д-р	Николай	Шарков



327

	 Заседание	на	УС	на	БЗС	в	Трявна,	2009	г.

	 Тържествена	служба	в	черквата	на	Духовната	семинария	за	отбелязване	деня	
на	Св.	Антипа,	покровителя	на	зъболекарите
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	 Честване	по	случай	20	години	от	възстановяване	на	съсловната	дейност	и	
създаването	на	БЗС	в	Пловдив,	2010	г.

	 УС	на	БЗС	преди	провеждането	на	Научния	конгрес	в	Бургас-2010	г.
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	 Честване	по	случай	20	години	от	възстановяване	на	съсловната	дейност	и	
създаването	на	БЗС	в	Пловдив,	2010	г.

	 Момент	от	награждаването	по	време	на	тържественото	честване	на	20	години	от	
възстановяването	на	БЗС;	на	преден	план	–д-р	Ал.	Гъбев,	д-р	Ю.	Пандушева
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	 Награждаване	на	„Лекар	по	дентална	медицина	-2008	г.”

	 Награждаване	на	„Лекар	по	дентална	медицина	-2009	г.”
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	 Научен	конгрес	в	Бургас,	2009	г.

	 Научен	симпозиум	на	БЗС	в	Пловдив	по	време	на	изложението	“Медикус,	Денто,	Галения”
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	 Заседание	на	Съвета	на	Балканското	стоматологично	общество	(BaSS)	във	Варна,	2009	г.

	 Съвета	на	Балканското	стоматологично	общество	(BaSS),	Варна,	2009	г.
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	 Предаване	на	флага	на	Балканското	стоматологично	общество	(BaSS)	
на	домакина	на	следващия	конгрес	на	BaSS	-	Гърция,	2009	г.

	 Момент	от	пресконференцията	на	БЗС	във	връзка	с	НК	в	Бургас	през	2010	г.
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	 Почетният	знак	на	БЗС,	който	се	връчва	на	официални	чуждестранни	гости	на	БЗС	

	 Почетният	диплом	на	БЗС,	който	се	връчва	на	официални	чуждестранни	гости	на	БЗС	
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	 Д-р	Мишел	Арден,	президент	на	FDI	по	време	на	среща	с	
проф.	Радослав	Гайдарски,	министър	на	здравеопазването,	2007	г.

	 Д-р	Орландо	да	Силва,	президент	на	CED	получава	почетното	отличие	на	БЗС
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	 Проф.	Роберто	Виана	пред	УС	на	БЗС	2009	г.

	 УС	на	БЗС	с	участието	на	президента	на	FDI	2009	г.
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	 От	ляво	на	дясно:	д-р	Борислав	Миланов,	д-р	Николай	Шарков,	отец	Евлогий,	игумен	на	
Рилския	монастир,	проф.	Роберто	Виана,	президент	на	FDI,	д-р	Норберто	Любиана,	президент	на	

Бразилския	зъболекарски	съюз

	 Пред	Историческия	музей	във	Варна	2009	г.										От	ляво	на	дясно:	
Първи	ред:	проф.	Анелия	Клисарова,	ректор	ВМУ	–	Варна,	д-р	Н.	Шарков,	д-р	Норберто	Любиана,	президент	

на	Бразилския	зъболекарски	съюз,	д-р	Герхард	Зеебергер,	президент	на	ERO	FDI,	г-жа	Марта	Любиана
Втори	ред:	доц.	Васил	Свещаров,	декан	на	ФДМ	–	Варна,	г-жа	Анета	Докова,	перводач	от	английски,	доц	

Цанка	Дикова,	ФДМ	–	Варна,	д-р	Орландо	Монтейро	да	Силва,	президент	CED,	проф.	Роберто	Виана,	
президент	на	FDI,	д-р	Клаудиа	Виана,	проф.	Доан	Зия,	декан	на	ФДМ	-	София
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	 Настроение	в	„Шато	Медово”	по	време	на	Гала	вечерята	след	поредния	Научен	конгрес	в	Бургас

	 Награждаване	на	д-р	Живко	Михайлов	по	време	на	Научния	конгрес,	2008	г.
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	 Участници	в	Кръглата	маса	по	проблемите	на	здравеопазването,	с	всички	политически	
партии,	участващи	в	изборите,	организирана	от	д-р	Божидар	Нанев,	председател	на	БЛС	и	д-р	

Николай	Шарков,	председател	на	БЛС	преди	избори	за	Народно	събрание	2009	г.
От	ляво	на	дясно:	д-р	Илко	Семерджиев,	бивш	министър	на	здравеопазването,	д-р	Жеко	Спиридонов,	

г-жа	Румяна	Милева	-	журналист,	д-р	Борислав	Миланов	и	д-р	Бисер	Ботев

	 Пресконференция	в	офиса	на	БЗС
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	 Д-р	Н.Шарков,	председател	на	БЗС,	д-р	Б.	Нанев,	министър	на	здравеопазването,	
Бойко	Борисов,	министър-председател	на	Р	България,	Вл.	Горанов,	зам.-министър	на	финансите,	

д-р	Ц.	Райчинов,	председател	на	БЛС	след	среща	при	премиера	по	проблемите	на	здравеопазването
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	 Членове	на	УС	на	БЗС	с	министър	Анна-Мария	Борисова,	2010	г.

	 Д-р	Константинов,	третият	министър	на	здравеопазването	в	
правителството	на	ГЕРБ	по	време	на	среща	с	представители	на	УС	на	БЗС
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	 Работна	група	на	CED	„Свободни	професии”
В	средата:	проф.	Волфганг	Шпрекел	и	от	ляво	на	дясно:	г-н	Лемор,	юрист,	д-р	Н.	Шарков,	

д-р	Марко	Ланди,	г-н	Йорг	Крайнхофер,	юрист	и		г-жа	Сара	Рода,	спужител	в	офиса	на	CED

	 Роберто	Виана	Николай	Шарков	Конрад	Бъртан
От	ляво	на	дясно:	проф.	Роберто	Виана,	президент	на	FDI,	

д-р	Н.	Шарков	и	д-р	Бъртън	Конрод,	предишен	президент	на	FDI



343

	 Подписване	на	договор	за	сътрудничество	с	Португалския	зъболекарски	съюз
От	ляво	на	дясно:	д-р	Брага,	д-р	Орландо	Монтейро	да	Силва,	бъдещ	президент	на	FDI,	

д-р	Н.	Шарков	и	д-р	С.	Гачев

	 Подписване	на	договор	за	сътрудничество	между	БЗС	и	Мексиканския	зъболекарски	съюз
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	 Българската	делегация	на	CED	в	Портороз,	Словения	2008	г.

	 Заседание	на	CED	в	Портороз,	Словения	2008	г.
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	 Комитет	на	FDI	„Комуникации	и	подпомагане	на	членство”	
От	ляво	на	дясно:	проф.	Балажи,	д-р	Н.	Шарков,	д-р	Юн	Сик	Муун,	проф.	Кофо	Саваж,	проф.	

Владимер	Маргвелашвили,	д-р	Александер	Толмейер,	

	 Борда	на	CED	2009	г.
От	ляво	на	дясно:	Николай	Шарков,	Пирет	Вали,	Волфганг	Донеус,	президент	на	CED,	Волфганг	

Шпрекел,	вицепрезидент	на	CED,	Марко	Ланди,	Роланд	Свессон,	Франциско	Лозано,	Мати	Пийори,	
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БЛАГОДАРНОСТИ:

ЧЕСТВАНЕТО НА 105-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА 

БЗС БЕ ПОДПОМОГНАТО ОТ:

РК Благоевград, РК Бургас, РК Велико Търново, РК Варна, РК Видин, 

РК Враца, РК Кърджали, РК Кюстендил, РК Ловеч, РК Пазарджик, 

РК Перник, РК Плевен, РК Пловдив, РК Разград, РК Русе, РК Сливен, 

РК Смолян, РК София-град, РК София-регион, РК Стара Загора, 

РК Шумен, РК Ямбол, Д-р Стефка Куклева – председател на РК 

Търговище - лично дарение.

АЛБА ТМ – представител на






