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Зам.-министър доц. д-р Георги Йорданов ще 
отговаря за  следните дирекции: „Бюджет и 
финанси“, „Защита на правата на пациен-
тите“ и „Опазване на общественото здраве 
и здравен контрол“. В неговия ресор влизат 
и дейностите, свързани с изпълнението на 
националните здравни програми и специа-
лизираните донорски програми.

Доц. Йорданов ще осъществява контрол 
върху Националния център по заразни и 
паразитни болести, Националния център по 
обществено здраве и анализи, Националната 
експертна лекарска комисия, Националния 
център по радиобиология и радиационна 
защита, както и върху дейността на регио-
налните здравни инспекции.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
Д-Р МАРИЯ СИМЕОНОВА 
РИСУВА И ДАРЯВА ИКОНИ

Д-р Симеонова от Горна Оряховица е 
лекар по дентална медицина и майка на 
две малки деца. Рисува светите образи от 
ученичка. Казва, че иконописта е нейно 
хоби, което ѝ носи душевен покой: 
„В продължение на времето ту се връщам 
към него, ту остава малко на заден план. 
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СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТНА ГЛОБАЛНА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ОРАЛНО ЗДРАВЕ

Признавайки глобалното значение на ос-
новните орални заболявания и състояния 
за общественото здраве, Световната Здрав-
на асамблея прие резолюция WHA74.5 
(2021) касаеща оралното здраве и поиска 
от генералния директор да разработи, в 
консултация с държавите-членки...

Писаната история на Иран е на повече 
от 2500г. През нея минават древната ци-
вилизация на Иранското плато, циви-
лизацията на Джирофт, кралство Елам, 
Ахеменидската, Партската, Сасанид-
ската империи до днешната Ислямска 
република на Иран.

ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА 
ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПЛАН С ЧЕТИРИ 
НИВА СРЕЩУ ВИРУСА
Ограничителните мерки срещу разпространението на 
коронавируса ще бъдат налагани не на национално ниво, а 
по области, като строгостта им ще зависи от броя на тежко 
болните от COVID-19, които се нуждаят от интензивно лече-
ние в болниците, и ще се измерва по четиристепенна скала. 
Учениците от 1 до 4-ти клас ще са на училище до последния 
възможен момент, а при усложняване на ситуацията по-голе-
мите ще се редуват през седмица в класните стаи и онлайн.

ПРОМЕНИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 #КАЛЕНДАР

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН 
КОНГРЕС НА БЗС
От 26 до 29 май 2022 г. в Пампорово ще се проведе 
Отчетно-изборният конгрес на БЗС, съгласно решение 
на УС на БЗС. 

XX ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН  
КОНГРЕС НА БЗС
Юбилейният 20-ти научен конгрес ще се проведе на 16, 
17 и 18 юни 2022 г. в гр. Бургас.

НФДМ - „МАДАРСКИ КОННИК“
Организиран от РК на БЗС-Шумен ще се проведе от 4 
до 6 февруари 2022 г. в гр. Шумен.

XI НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК
“ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯ-
ТА”, 19 и 20 Февруари 2022 г. XI Научен конгрес на 
СРК ще бъде само онлайн; такса участие 70 лв.

СЕДМИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА –  
ВАРНА ДЕНТ 2022
Организиран от РК на БЗС Варна ще се проведе на 19 
март 2022г. в Аулата на Икономически университет 
Варна.

НФДМ - СЛИВЕН
На 25-27 март 2022г. ще се проведе Национален форум 
по дентална медицина, организиран от РК на БЗС-
Сливен

ПЕТИ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА ФДМ – ПЛОВДИВ
На 29 и 30.04.2022г. на територията на Факултета по 
дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе еже-
годният Пети юбилеен Научен конгрес на  
ФДМ – Пловдив, съвместно с РК на БЗС –  
Пловдив „Наука и практика – ръка за ръка”. 

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 23, 24 и 25.09.2022г. в Тракийска резиденция „Ста-
росел” ще се проведе традиционният семинар на РК на 
БЗС – Пловдив.

НФДМ – ВЕЛИНГРАД
От 2 до 4 септември 2022 г., ще проведе традиционният 
НФДМ, организиран от РК на БЗС-Пазарджик.

X ЮБИЛЕЕН НФДМ-БАНСКО - 2022
На 7, 8 и 9 октомври 2022 г. ще се проведе Десети 
юбилеен НФДМ-Банско -2022 г., организиран от РК на 
БЗС-Благоевград със съдействието на УС на БЗС.

Предстоящо влизане в сила на промени в Закона за Регистър 
БУЛСТАТ /обн. в ДВ. бр. 94 от 3 ноември 2020 г., изм. ДВ. 
бр. 19 от 5 март 2021г./ След влизането в сила от 4 януари 
2022 г. на изменението в закона, Агенцията по вписванията 
служебно преобразува от 10-значен в 9-значен код/ЕИК/ на 
физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регис-
тър БУЛСТАТ. Съгласно тази разпоредба ЕИК по БУЛСТАТ 
се преобразува на:...
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ИЗВЪН КАБИНЕТА
ОТ ТЕХЕРАН ДО 
ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ 
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ХХ ЮБИЛЕЕН 
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС - 

ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ Е СИЛНО 
ОЩЕТЕНА ОТ ПАНДЕМИЯТА

Материалите и медикаментите, с 
които работим, изпреварват с 
поскъпването си инфлацията. 

Инфлационният индекс ще се „сгромо-
ляса“ върху нас. Това каза в интервю за 
БТА, д-р Николай Шарков, председател 
на Българския зъболекарски съюз /БЗС/.

Договарянето на анекс към НРД 2020-
2022 г. за финансовите параметри трябва 
да започне в момента, в който поректобю-
джетът се внесе в парламента. По думи-
те на д-р Шарков има проект на бюджет, 
който „изтече“ в медийното пространство 
и според него засега за дентална помощ 
за 2022 г. се предвиждат 234 млн.лв. Бю-
джетът изобщо няма да покрие инфлаци-
ята, прогнозира д-р Шарков.

Материалите и медикаменти, с кои-
то работим, изпреварват с поскъпва-
нето си инфлацията. Инфлационният 
индекс ще се сгромоляса върху нас още 
в началото на годината

Разходите за дентална помощ от бю-
джета на НЗОК нарастват. Но макар и 
увеличени, няма да могат да покрият 
инфлацията, допълни още д-р Шарков. 
Той припомни, че лекарите по дентална 
медицина се самоиздържат. По договор с 
НЗОК получаваме пари само за свършена 
лечебна дейност, но не и по капитация, 
уточни д-р Шарков. Всички материали 
и медикаменти, с които работим, изпре-
варват с поскъпването си инфлацията. 
Режийните ни разходи също нарастват, 
допълни още той. По думите му сумата за 
следващата година ще бъде недостатъчна 
да компенсира поскъпването, преките и 
непреките разходи. Инфлационният ин-
декс ще се сгромоляса върху нас още в 
началото на годината, допълни още той.

Денталната помощ е ощетена от ко-
вид ситуацията. Изследване в 163 дър-
жави сочи, че денталната помощ не е 
била приоритет на половината от дър-
жавите

Задължително трябва да се разшири 
обемът на пакета от дентални дейнос-

ти, заплащани от НЗОК за 
лицата над 18 г.. Добре е в 
него да се включи лечение 
на усложненията на кариес 
– пулпити и периодонтити, 
каза още д-р Шарков.

Денталната помощ е 
ощетена от ковид ситуа-
цията, добави д-р Шарков. 
Изследване, което не е по-
знато в България, извърше-
но миналата година в 163 
държави и отнасящо се до 
засегнатите от ковид пан-
демията лечебни дейности, 
показва, че денталната по-
мощ не е била приоритет 
на половината от държавите. 

От миналата година досега обръщае-
мостта към денталните лекари е нама-
ляла с около 40%

По време на пандемията рязко спадна 
посещаемостта в кабинетите ни. Ако не 
бяхме задържали чрез НЗОК отворени 
денталните клиники, не знам хората как-
ва дентална помощ щяха да получават, 
допълни той. По думите му от миналата 
година досега обръщаемостта към ден-
талните лекари е намаляла с около 40%. 
Рисковете от зараза с COVID-19 в зъбо-
лекарския кабинет са минимални в срав-
нение с риска да се заразиш, разхождайки 
се на оживено място или при посещение 
в заведение, увери той. По думите му 
лекарите по дентална медицина спазват 
всички хигиенни норми в медицината 
за опазване на здравето на пациента, на 
собственото си здраве и здравето на пер-
сонала.

Зъболекарят работи на „входа“ на 
инфекцията – на 30 см от устата на па-
циента

Политиците, институциите, а дори и 
колеги пренебрегват факта, че зъболека-
рят работи на „първа“ линия, добави д-р 
Шарков. Зъболекарят работи на „входа“ 

на инфекцията – на 30 см от 
устата на пациента. Има и 
една особеност – когато па-
циентът отиде при лекаря 
си, той вече има симптоми. 
Но при нас, при снемане на 
анамнеза, пациентите поня-
кога крият, че имат симпто-
ми на COVID-19, крият, че 
боледуват от СПИН или от 
хепатит С, посочи още той. 
Работим на „първа линия“, 
изложени сме на по-голям 
риск, защото не винаги па-
циентите са добронамере-
ни и не отговарят честно на 
въпросите ни.

Другият риск е пациентът да е в инку-
бационен период на заразата и така ин-
фекцията също може да се предаде. Ни-
кой не взима предвид това, много голям 
проблем е. Ние ще настояваме държавата 
най-накрая да се сети кой наистина рабо-
ти на „първа линия“, допълни още той.

Цените на денталните услуги в Бъл-
гария не са високи. Въпросът е във 
възпитанието на българина, който не е 
свикнал да плаща за здраве

Нагласите на обществото, че дентал-
ните лекари са богати, а денталните ус-
луги са доста скъпи Шарков коментира, 
че подобно възприемане има сред хора, 
които са свикнали, че здравеопазването е 
безплатно. Денталните услуги в цял свят 
са една от най-скъпите лечебни дейности. 
Ако говорим за цена на денталните ус-
луги в България, то това са най-евтините 
цени в ЕС, добави още той. 

По думите му цените са най-ниски, 
защото трудът на лекарите по дентална 
медицина е с най-ниска себестойност. 
Цените на денталните услуги в България 
въобще не са високи. Въпросът е във въз-
питанието на българина, който не е свик-
нал да плаща за здраве. Някой трябва да 
плати за собственото си здраве. 

(На стр.2)

Разходите за дентална помощ от бюджета на НЗОК нарастват. 
Но макар и увеличени, няма да могат да покрият инфлацията

Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз 
реши конгресът да се проведе от 16 до 18 юни 2022 г. в град 
Бургас.

Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз опреде-
ли таксата за участие в научния конгрес да бъде 160 /сто и шест-
десет/ лева, ако се внесе до 20 май 2022 година.

Ако таксата за участие бъде внесена от 20 май до 15 юни 2022 
година, да бъде в размер на 200 /двеста/ лева.

За студенти и докторанти таксата за участие в ХХ юбилеен 
научен конгрес да бъде в размер на 50 на сто от приетата такса 
за участие.

Няма да се допуска на място регистрация на участници в 
ХХ научен конгрес!

Стриймингът да бъде в размер на 80 /осемдесет/ лева.
Кувертът за гала-вечерята да бъде в размер на 90
/деветдесет/ лева.
Кувертът да се заплати до 20 май 2022 г.
Таксата се събира от районните колегии и се изпраща в цен-

тралата на съюза заедно с поименния списък на платилите. 
Няма да има продажба на куверти за гала-вечерята на място.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
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(От стр. 1)

Ако ние – денталните лекари, 
получим над половин ми-
лиард лева, всичко ще бъде 

платено от НЗОК. Подчертавам 
обаче, че това не е безплатно, каза 
още д-р Шарков. Българинът ходи 
на зъболекар само при нужда, което 
е груба грешка. Защото когато на-
пълно се занемари оралното здра-
ве, се влошава общото здраве на 
организма. Заради ненавременно 
лечение на заболяване на зъбите, 
човек попада в болница, за да леку-
ва отражението му в други органи и 
системи – инфекции, миокардити, 
заболявания на ставите, на кожата, 
рак на панкреас и др., обясни той.

Има „свръхпроизводство“ на 
зъболекари. Напъните на някои 
Медицински университети да 
отворят нови факултети ще дове-
дат до крах на професията

В България има близо 10 хиля-

ди лекари по дентална медицина, 
посочи д-р Шарков. По думите му 
има „свръхпроизводство“ на зъбо-
лекари. „Всички напъни на Меди-
цинския университет в Плевен и 
на Нов български университет да 
отворят нови факултети ще доведат 
до крах на професията“. Един зъ-
болекар се пада на по-малко от 700 
души при здравословен минимум 1 
на 1200, посочи д-р Шарков. В дру-
гите държави съотношението е 1 на 
2000 – 3000 души. 

Имаме и скрита безработица, 
допълни още той. Ние се борим с 
МОН, сега има и мораториум за 
разкриване на нови висши учебни 
заведения, но един малък текст в 
преходните и заключителни раз-
поредби на някой от законите, спо-
койно ще отвори вратата и извед-
нъж ще се появят нови факултети 
по дентална медицина, допълни 
д-р Шарков.

  #EDITORIAL

НЕ ПОГЛЕЖДАЙ 
НАГОРЕ VS. 

ГЛЕДАЙ НАГОРЕ

Бездействието често пъти поражда трагедии от различен мащаб, 
но е възможно и пародиране на нашето бездействие, в общ и в 
конкретен план. 

Става дума за художественото интерпретиране на нашия хубав 
свят, такъв какъвто е в момента.

Филмът „Не гледай нагоре“ (Don’t Look Up), обаче ни кара да по-
гледнем навътре в себе си.

Учени откриват комета, която ще разруши земята след само 6 ме-
сеца и 13 дни. 

Зараждат се движения, които отричат напълно съществуването на 
кометата, макар да има безспорни научни доказателства за нея. Сю-
жетът е познат. 

А сега си представете, че вместо за комета говорим за другото го-
лямо събитие с К – коронавирусът…Или за климатичните промени... 

Лично аз предпочитам филма с почти аналогичен сюжет от 2011 г.  
„Меланхолия“ на Ларс фон Триер, като художествено внушение и 
емоция.

Но, в нелесната 2021 г., интерпретацията на небесните и лично-
стните ни котви е друга.

Поколението на Милениалите е вече тук и неговата гледна точка 
не е за пренебрегване.

Филмът на режисьора Адам Маккей и сценариста Дейвид Сирота 
разказва историята на специализанта по астрономия, Кейт Дибиа-
ски (Дженифър Лорънс) и нейния научен ръководител, д-р Рандал 
Минди (Леонардо ди Каприо). Те откриват комета – „планетоубиец“, 
която ще се сблъска със Земята след малко повече от шест месеца. 
Сигурността на сблъсъка е 99,7 % – толкова сигурна, колкото почти 
всичко в науката.

Учените по същество са сами с това знание, пренебрегвани и те-
роризирани от обществото до степен да се съмняват в собственото 
си психическо здраве. 

Двамата астрономи получават 20-минутна аудиенция при прези-
дента на САЩ (блестящата Мерил Стрийп), която се радва да чуе, че 
технически сблъсъкът със Земята не е 100% сигурен. Претегляйки 
предизборната си стратегия спрямо съдбата на планетата, тя решава 
да „изчака и да прецени“. Отчаяни, учените отиват в национално 
сутрешно шоу, но телевизионните водещи се отнасят лековато към 
тяхното предупреждение (което е засенчено и от история за раздяла 
на знаменитости).

Но това не е филм за това, как човечеството би реагирало на ко-
мета, която убива планетата. Системата на Земята се разрушава със 
спираща дъха скорост. Системата на нашите морални ценности – 
също.

Сред нараненият свят, дори там където нещата не вървят добре, 
ние сме онези, които продължават да се надяват.

Филмът си струва дори заради последната фраза на героя на Ди 
Каприо: „Ние имахме всичко“! Тя е казана на фона на разпадащата 
се от удара с кометата Земя, където последната останала опора, е 
само семейството и малкото приятели. В трагичния миг Милениа-
лите (Тимъти Шаламе – Юул) казват молитва. Да не забравяме, че 
Милениалите (сега активното поколение) израснаха в изпълнен с 
електроника и онлайн социално-мрежов свят.

Политиците и богатите са спасени. Замразени те летят в космоса, 
където след 22 700 години криосън попадат на планета и там... 

Един забравен от майка си син е последният човек оцелял на пла-
нетата Земя. Черна комедия с много елементи за размисъл. 

Не ни остава нищо друго освен да гледаме и нагоре, запазвайки 
останалото ни чувство за хумор и здрав разум, разбира се.

Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

ДЕНТАЛНАТА 
ПОМОЩ Е СИЛНО 

ОЩЕТЕНА ОТ 
ПАНДЕМИЯТА

Предстоящо влизане 
в сила на промени в 
Закона за Регистър 
БУЛСТАТ /обн. в ДВ. 

бр. 94 от 3 ноември 2020 г., изм. 
ДВ. бр. 19 от 5 март 2021г./ 

След влизането в сила от 4 яну-
ари 2022 г. на изменението в за-
кона, Агенцията по вписванията 
служебно преобразува от 10-зна-
чен в 9-значен код/ЕИК/ на физи-
ческите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 
и 11 от Закона за Регистър БУЛ-
СТАТ. Съгласно тази разпоредба 
ЕИК по БУЛСТАТ се преобразува 
на:

1. физическите лица, упражня-
ващи свободна професия или за-
наятчийска дейност, които са ре-
гистрирани в регистър БУЛСТАТ 
с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 9 
от закона);

2. други физически лица – оси-
гурители, които са регистрирани 
в регистър БУЛСТАТ с 10-значен 
код (чл.3 , ал. 1, т. 11 от закона). 

Информацията за новия си 
9-значен код, потребителите ще 
могат да получат чрез Портала 
за електронни услуги на Агенци-
ята по вписванията – http://www.
bulstat.bg,в раздел „Справки“ от 4 
януари 2022 г. 

Агенция по вписванията слу-
жебно ще предостави на Нацио-
нална агенция за приходите ин-
формацията за връзката между 
стар и нов код на лицето, съглас-
но § 10 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ. 

1. По отношение на самооси-
гуряващите се лица, упражня-
ващи свободна професия или 
занаятчийска дейност, които са 
регистрирани в регистър БУЛ-
СТАТ на основание чл. 3, ал. 1, 
т. 9 от Закона за регистър БУЛ-
СТАТ: 

1.1. За промяната на вашия 
ЕИК по БУЛСТАТ, НАП ще уве-
доми НОИ по служебен път. 

1.2. От 04.01.2022 г. декларации 
по реда на Наредбата за общест-
вено осигуряване на самоосигу-
ряващите се лица, българските 
граждани на работа в чужбина 
и морските лица за започване, 
прекъсване, възобновяване или 
прекратяване на трудова дейност 
ще се попълват и подават с новия 
9-значен код по БУЛСТАТ. 

1.3. Декларации обр. №1 по 
реда на Наредба Н-13 от 17 де-
кември 2019 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за по-
даване и съхранение на данни 
от работодателите, осигурители-
те за осигурените при тях лица, 
както и от самоосигуряващите се 
лица, отнасящи се за периоди до 
01.01.2022 се попълват и пода-
ват със стария 10-значен ЕИК по 
БУЛСТАТ на самоосигуряващото 
се лице. 

1.4. Декларации обр. №1 или 
обр. №5 по реда на Наредба Н-13 
от 17 декември 2019 г. за съдържа-
нието, сроковете, начина и реда за 
подаване и съхранение на данни 
от работодателите, осигурители-
те за осигурените при тях лица, 
както и от самоосигуряващите се 
лица (Наредба Н-13 от 17 декем-
ври 2019 г.), отнасящи се за пери-

оди след 31.12.2021 се попълват и 
подават с новия 9-значен ЕИК по 
БУЛСТАТ на самоосигуряващото 
се лице. 

1.5. Важно е да се отбележи, 
че в полето код на задълженото 
лице в декларация обр. №6, коя-
то се подава по реда на Наредба 
Н-13 от 17 декември 2019 г. от 
самоосигуряващите се лица се 
попълват и подават с ЕГН (ЛН, 
ЛНЧ) или служебен номер, изда-
ден от НАП. т. е. самоосигурява-
щите се лица не попълват ЕИК по 
БУЛСТАТ в декларация обр. №6 
с месец 13. 

2. По отношение на наетите 
лица при самоосигуряващите 
се лица, упражняващи свобод-
на професия или занаятчийска 
дейност, които са регистрира-
ни по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона 
за регистър БУЛСТАТ и други 
физически лица – осигурители 
(работодатели), които са реги-
стрирани по т. 11 от Закона за 
регистър БУЛСТАТ: 

2.1. За всички лица, с които 
имате сключени и действащи тру-
дови договори съгласно чл. 3, ал. 
3 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. 
за съдържанието и реда за изпра-
щане на уведомлението по чл. 62, 
ал. 5 от Кодекса на труда следва 
да се подаде уведомление. Уве-
домлението е приложение № 5 
към чл. 1, ал. 1 от наредбата. В т. 2 
на уведомлението (Основание за 
промяната) се попълва код 8 (При 
промяна на ЕИК БУЛСТАТ/ЕИК 
по ТРРЮЛНЦ, служебен номер, 
издаден от НАП на осигурителя, 
без да се променя работодателят) 
в т. 5 (Дата на промяна на рабо-
тодателя) се попълва 04.01.2022 г. 
Уведомлението се подава в десет-
дневен срок от промяната на ЕИК 
по регистър БУЛСТАТ. 

2.2. След 4 януари 2022 г. уве-
домление за сключване, измене-
ние или прекратяване на трудов 
договор от работодатели, които са 
лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 или т. 11 
от Закона за регистър БУЛСТАТ 
се попълват и подават в НАП 
само с 9-значен ЕИК по регистър 
БУЛСТАТ. 

2.3. След 4 януари 2022 г. де-
кларации обр. №1 и обр. №6 по 
Наредба Н-13 от 17 декември 
2019 г. за наетите лица, отнасящи 
се за периоди преди 01.01.2022 г. 
се попълват и подават със стария 
10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на 
осигурителя (работодателя). 

2.4. След 4 януари 2022 г. де-
кларации обр. №1 и обр. №6 по 
Наредба Н-13 от 17 декември 
2019 г. за наетите лица, отнасящи 
се за периоди след 31.12.2021 г. се 
попълват и подават с новия 9-зна-
чен ЕИК по БУЛСТАТ. 

Новият ЕИК се вписва в пла-
тежните документи за внасяне 
на задължителните осигурител-
ни вноски в съответната банкова 
сметка на компетентната терито-
риална дирекция на НАП. 

3. За актуализация на данни-
те на членове на осигурителни 
каси с новия ЕИК не е необходи-
мо предприемане на действия 
от Ваша страна. Данните ще се 

актуализират по служебен път 
от страна на НАП. От 04.01.2021 
г. заявления за вписване, про-
мяна или прекратяване на член 
на осигурителна каса ще се по-
дават само по новия ЕИК по 
БУЛСТАТ. 

4. Подаване на декларации 
и данни по Закона за данъците 
върху доходите на физическите 
лица подавани от самоосигуря-
ващи се лица, регистрирани по 
чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за ре-
гистър БУЛСТАТ и от лица ре-
гистрирани по т. 11 от Закона за 
регистър БУЛСТАТ: 

• Декларацията по чл. 55, ал. 
1 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица 
(ЗДДФЛ) за дължими данъци за 
четвъртото тримесечие на 2021 г., 
която следва да се подаде в срок 
до 31 януари на 2022 г., се подава 
по стария ЕИК по БУЛСТАТ. 

• Справката по чл.73, ал.1 от 
ЗДДФЛ за изплатените през 2021 
г. доходи на физически лица, 
както и справката по чл. 73, ал. 
6 от ЗДДФЛ за изплатените през 
годината доходи по трудови пра-
воотношения, които следва да се 
подават в срок до 28.02.2022 г. се 
подават по стария ЕИК по БУЛ-
СТАТ. 

5. Ползване на е-услуги с 
квалифициран електронен под-
пис (КЕП) – достъпът на лицата 
регистрирани по чл. 3, ал. 1, т. 9 
и т.11 от ЗРБУЛСТАТ до е-услу-
ги, предоставяни от НАП с КЕП, 
вкл. и като упълномощени лица 
се осъществява със съществува-
щия КЕП посочен в агенцията до 
изтичане на валидността на съ-
щия. След 4 януари 2022 г. заяв-
ленията за ползване на е-услуги, 
предоставяни от НАП с КЕП на 
задължено/упълномощено лице. 
се попълват и подават от лицата с 
новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ. 

6. В случай че сте лице ре-
гистрирано по чл. 3, ал. 1, т. 9 
и т.11 от Закона за регистър 
БУЛСТАТ и имате регистрира-
но фискално устройство в НАП, 
е необходимо да предприемете 
действия за дерегистрация на 
същото, смяна на фискалната па-
мет и повторна регистрация на 
устройството в НАП, по реда на 
Наредба №Н-18 от 13 декември 
2006 г. за регистриране и отчи-
тане чрез фискални устройства 
на продажбите в търговските 
обекти, изискванията към соф-
туерите за управлението им и 
изисквания към лицата, които 
извършват продажби чрез елек-
тронен магазин. Действията, 
описани по горе, е необходимо 
се осъществят от лицето, с което 
имате сключен писмен договор за 
сервизно обслужване и ремонт на 
фискалното устройство. 

Подробна информация за про-
мяната на www.nap.bg. Телефон-
на консултация с Информацион-
ния център на НАП на телефон 
0700 18 700, на цената на градски 
разговор за абонатите на стацио-
нарни телефони и според тариф-
ния план за абонатите на мобилна 
телефония. 

ПРОМЕНИ

наречен още „код по БУЛСТАТ“ за физическите лица 
по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ 

(физическите лица, упражняващи свободна професия) 
от 10-значен на 9-значен код

ОТНОСНО 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНЕН 
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД



БРОЙ 1, ЯНУАРИ 2022 3СЪСЛОВНИ

14.30 -14.45   - Търговска презентация Булдент

13.00 -14.30   - Истинската стойност на лазерите в денталната медицина-д-р Мохамед Мосин 
Абделфатих – Италия

4 февруари

14.45 -15.45   - Грешки в превенцията и профилактиката на парадонталните заболявания - д-р 

Борис Раденков - Булдент

15.45 -16.00   - Търговска презентация

17.00 -17.15   - Търговска презентация

10.00 -14.00   - Регистрация

ПРОГРАМА

4 - 6 февруари 2022

16.00 -17.00   - Дигитални решения в стоматологията.Интраорално сканиране и планиране. -

инж. Мартин Горитков - Дентатехника

акредитиран с .... кредитни точки
НФДМ „Мадарски конник“ - Шумен 2022

петък

9.30 - 18.30   - Спешни състояния в денталната практика – д-р Витан Витанов  в х-л Шумен

20:00              - Гала вечеря

    
13.00 - 17.00 - Терапевтични лазери. Какво ново? - д-р БозалиеваЗала х-л „Контеса" 
14.00 - 18.00 - Ендодонтия в крак с времето - д-р Емил Сариев в х-л Шумен
  9.00 - 17.00 - Директни антериорни  възстановявания - д-р Радослав Аспарухов в  х-л Шумен

17:15 - 18:15 - Спешни състояния в денталната практика - д-р Витан Витанов

6 февруари

17:00 - 17:15 - Търговска презентация - Ewopharma

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ 

 4 февруари 

9:30 - 9:45     - Търговска презентация - фирма Атлантис

11:15 - 11:30 - Търговска презентация - фирма Тийкс

15:45 - 16:00 - Търговска презентация - Булдент

5 февруари 

                         намаляване на риска - проф. Павел Станимиров

9:00 - 9:30     - Официално откриване

9:45 - 11:15   - Стоматология с минимална интервенция 

събота

12:30 - 12:45 - Търговска презентация - фирма Fаce

                         д-р Радослав Аспарухов

12:45 - 14:00 - Обедна почивка

16:00 - 17:00 - Поведение и превенция при усложнение в денталната
                         медицина. Медико-легални въпроси. Процедури за

14:15 - 15:45 - Безметални възстановявания - новият протетичен стандарт -

8:00 - 9:00     - Регистрация

14:00 - 14:15 - Търговска презентация - MDM

11:30 - 12:30 - Термопластична инжекционна техника за обтурация на ендодонтското 
пространство - д-р Емил Сариев

                         доц. Тодор Узунов

17.15 -18.15   - Вертикален праг в ежедневната практика-д-р Костадин Господинов-студио 

Венелинов

www.shumendentalforum.org

Правителството одобри законопроект, с който се предлага удължаване до 31 март 2022 
година на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година.
Поради обективно стекли се обстоятелства държавният бюджет за 2022 г. няма да бъде 

приет преди началото на следващата бюджетна година. Поради това, с оглед създаване на 
предпоставки за осигуряване на финансирането и извършването на социални помощи и дру-
ги плащания, размерите на които се определят с годишните бюджетни закони, с предлагани-
те разпоредби се цели постигането на правна сигурност и гарантиране правата и законните 
интереси на гражданите за прилагане на специалните закони, уреждащи специфични об-
ществения отношения до 31 март 2022 година, гласят мотивите към предложението.

От МС посочват, че изпълнението на законопроекта ще се осигури финансово в услови-
ята на действие на разпоредбата на чл. 87 от Закона за публичните финанси, който урежда 
основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и 
предоставянето на трансфери.

БЮДЖЕТЪТ ЗА 2022 ГОДИНА 
Е В РЕЖИМ НА ИЗЧАКВАНЕ

Най-кризисен откъм инфлация през 2022 г. 
ще е март или април
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НЗОК НЯМА ДА ЗАВЪРШИ ГОДИНАТА 
С ДЕФИЦИТ В БЮДЖЕТА СИ, СПОРЕД 
УПРАВИТЕЛЯ ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

Зам.-министър д-р Петър 
Грибнев ще осъществява ко-
ординация и контрол върху 

политиките в системата на здра-
веопазването в следните дирек-
ции: „Лечебни дейности“, отдел 
„Обществени поръчки“ в дирек-
ция „Стопански дейности и об-
ществени поръчки“ и „Търговски 
дружества и собственост“. Той ще 
отговаря и за образованието, ква-
лификацията и следдипломното 
обучение в системата на здравео-
пазването.

Д-р Грибнев ще контролира ра-
ботата на Националния център за 
обучение и квалификация в сис-
темата за спешна медицинска по-
мощ и на центровете за спешна 
медицинска помощ, както и на Из-
пълнителна агенция „Медицински 
надзор“. Той ще отговаря за На-
ционалния център по трансфузи-
онна хематология и за районните 
центрове по трансфузионна хема-
тология.

Зам.-министър доц. д-р Любо-
мир Бакаливанов ще осъществя-

ва координация и контрол върху 
политиките в системата на здра-
веопазването в дирекции: „Лекар-
ствена политика“, „Електронно 
здравеопазване“, „Международни 
проекти и програми“ и „Европей-
ска координация и международно 
сътрудничество“.

Той ще осъществява контрол 
върху дейността на Изпълнителна-
та агенция по лекарствата, Нацио-
налния съвет по цени и реимбур-
сиране на лекарствените продукти, 
Центъра за асистирана репродук-

ция, държавните психиатрични 
болници, центровете за комплекс-
но обслужване на деца с уврежда-
ния и хронични заболявания и до-
мовете за медико-социални грижи 
за деца.

Зам.-министър доц. д-р Георги 
Йорданов ще отговаря за  следни-
те дирекции: „Бюджет и финанси“, 
„Защита на правата на пациенти-
те“ и „Опазване на общественото 
здраве и здравен контрол“. В не-
говия ресор влизат и дейностите, 
свързани с изпълнението на на-
ционалните здравни програми и 
специализираните донорски про-
грами.

Доц. Йорданов ще осъществя-
ва контрол върху Националния 
център по заразни и паразитни 
болести, Националния център по 
обществено здраве и анализи, На-
ционалната експертна лекарска 
комисия, Националния център по 
радиобиология и радиационна за-
щита, както и върху дейността на 
регионалните здравни инспекции.

Населението на България 
продължава да намалява, 
да застарява, засилват се и 

процесите по обезлюдяване на се-
лата и на цели области в Северна 
България. Така през 2021 г. броят 
на населението за първи път от над 
80 години пада под 7 милиона - по 
предварителни оценки на НСИ 
към 7 септември 2021 г. то е е 6 520 
314 души. Това е с 11.5%, или 844 
хил. души по-малко спрямо десет 
години по-рано, показват предва-
рителните оценки на НСИ на база 
част от данните от преброяването.

Ако тези предварителни данни 
се потвърдят, това променя съ-
ществено и някои икономически 
данни и обществени нужди. На-
пример: процентът работещи ве-
роятно е по-голям, БВП на глава от 
населението също, но пък админи-
страцията изглежда все по-разду-
та. Повдига и редица въпроси - от 
как при тази демография ще се ре-
шава въпросът с желанието за уве-
личение на пенсиите до това защо 
има бум в строителството и цените 
на жилищата. В София живее 23% 
от населението на старната.

Националната здрав-
ноосигурителна каса  
/НЗОК/ няма да завърши 
годината с дефицит в 

бюджета си, каза за БТА управи-
телят на институцията проф. Пет-
ко Салчев. По думите му няма да 
има и неразплатени суми към до-
говорните партньори. Очакваните 
постъпления в бюджета на НЗОК 
от договорените отстъпки за ле-
карства са 380 млн. лв., като има-
ме към момента още за събиране 
около 60 млн. лв., допълни той. По 
думите му тези суми ще постъпят 
в бюджета на касата след януари.

На въпрос дали ще има нови 
цени на някои клинични пъте-
ки през следващата година проф. 
Салчев отговори, че нови цени или 
каквото и да е, свързано с догова-
ряне, ще е ясно след като се при-
еме бюджетът на касата. Ние сме 
предвидили за следващата година 
по нашите планове и по бюджета 
вдигане на част от средствата, но 
това зависи от приемането на бю-
джета на НЗОК от парламента, 
както и от предстоящите след това 

преговори със съсловните орга-
низации. В момента разработваме 
анекса за 1/12 от средствата, защо-
то на 1 януари 2022 г. вече трябва 
да имаме някаква договорка как ще 
се плащат тези пари за януари.

Идеята НЗОК да плаща по 10 лв. 
за изпълнение на ковид рецепта на 
аптеките се отложи, тъй като тези 
пари не са предвидени в бюджета 
на НЗОК, а ние не можем да пла-
щаме нещо, което не е предвидено 
в бюджета и затова предложихме 
от 1 януари или когато се приеме 
новият бюджет, тогава да бъдат 
включени. От 1 декември 2021 г., 
но след като пристигнат отчетите, 

ще плащаме на аптеките по 4 лв. 
за обработка на рецепта за напъл-
но платените от касата лекарства, 
добави още проф. Салчев.

Има подготовка за въвеждане 
на диагностично-свързаните гру-
пи, каза още проф. Салчев. По 
думите му те са алгоритъм за това 
какво е състоянието на пациента и 
дали той се лекува цялостно, а не 
по клинична пътека, тъй като ня-
колко клинични пътеки включват 
няколко диагнози. Новият алгори-
тъм ще отчита както състоянието 
на пациента, така и придружава-
щите заболявания, включително 
и процедурите, които са му били 
направени. Договарянето ще бъде 
за това какви са относителните 
тегла на диагностично-свързаните 
групи и съответно какъв ще бъде 
разходът при тях. Поставил съм 
си го като задача, докато съм в 
НЗОК, въвеждането на отчита-
не в реално време - в момента, в 
който пациентът посети лекар или 
бъде приет в болница, в реално 
време да се подават данните към 
нашата информационна система, 

за да може на базата на автоматич-
ните проверки, които имаме, да се 
разбере дали той наистина е бил 
в лечебното заведение, допълни 
проф. Салчев. Сега това отчитане 
е на месечна база.

Освен това пациентът ще може 
да получава нотификация от наше-
то приложение, която ще дава въз-
можност той да бъде уведомяван 
за извършените му дейности при 
посещението си при лекаря. Всеки 
ще има възможност веднага да ни 
подаде сигнал чрез приложението, 
ако не е бил при лекаря. Един от 
митовете е, че заради въвеждането 
на диагностично-свързаните групи 
ще се наложи бюджетът на НЗОК 
да е по-голям и бюджетите на бол-

ниците да са много по-завишени. 
Няма такова нещо, увери проф. 
Салчев. По думите му диагностич-
но-свързаните групи биха могли 
да се въведат най-рано през 2023 
г., тъй като трябва да се разработят 
механизмите за отчитане, за калку-
лиране и др.

Въпросът за остойностяването 
на труда на медиците проф. Сал-
чев коментира, че това е тема за 
решаване между синдикатите, ра-
ботодателите и работещите. Ние 
заплащаме услугата, а колко 
ще струва трудът на тези, които 
предоставят услугата, това не е 
проблем на НЗОК, добави той.

  #БЛИЦ

МЗ: БУСТЕРНАТА  
ДОЗА ДА СЕ СЛАГА НЕ 
ПО-РАНО ОТ 3 МЕСЕЦА 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 
ВАКСИНАЦИОНЕН КУРС

Бустерна доза ваксина след завършен ваксинационен курс се 
прилага не по-рано от 3 месеца от датата на поставяне на вто-
рата доза (при двудозовите ваксини) и първа доза (при еднодо-

зовите ваксини), съобщиха от МЗ.
На брифинг пред журналисти главният държавен здравен ин-

спектор доц. Ангел Кунчев уточни, че единственото изключение е 
за ваксината на Janssen, като там срокът за бустерна доза е намален 
на два месеца.

иРНК ваксина (на производителя Pfizer/BioNTech или на про-
изводителя Moderna) може да се поставя като бустерна доза след 
завършен ваксинационен курс с иРНК или векторна ваксина не по-
рано от 3 месеца след завършения ваксинационен курс.

От МЗ допълват, че при лица, заболели от COVID-19 след прила-
гане на първа доза от ваксините с двудозов режим на имунизация, 
втората доза ваксина се поставя не по-рано от 3 месеца след лабора-
торно потвърждаване на диагнозата. Преболедували от COVID-19 
също могат да се ваксинират с пълна имунизационна схема не по-
рано от 3 месеца след лабораторно потвърждаване на диагнозата.

Въвеждането на поставена бустерна доза иРНК ваксина в Регис-
търа за ваксинация 3 месеца след завършен курс с иРНК ваксина 
или с векторна ваксина ще е възможно от утре, 31 декември, като 
гражданите ще получават и своя европейски цифров COVID сер-
тификат.

„Министерството на здравеопазването препоръчва на всички 
български граждани да се ваксинират срещу COVID-19 с оглед 
предстоящата епидемична вълна. Ваксините предпазват от тежко 
протичане на заболяването, хоспитализация и летален край“, каз-
ват от ведомството.

Доц. Кунчев допълни, че е удължен и срокът възрастните хора да 
получат безплатна ваксина срещу грип и това ще може да става и 
през януари. Причината е в изискването да има 14 дена разлика в 
поставянето на ваксината срещу грип и ваксината срещу COVID и 
повишения интерес към имунизациите срещу коронавируса.

НАСЕЛЕНИЕТО ДНЕС 
Е НА НИВОТО ОТПРЕДИ 

БЛИЗО 80 ГОДИНИ

РАЗПРЕДЕЛИХА РЕСОРИТЕ НА 
ЗАМ.-МИНИСТРИТЕ В МЗ
Зам.-министър, доц. д-р Георги Йорданов 

е лекар по дентална медицина

Европейската комисия съобщи, че е приела нови 
задължителни правила за срока на валидност на 
сертификатите за ваксинираните против ковид. 

Срокът, в който държавите от ЕС ще бъдат длъжни да 
признават сертификатите при пътуване, ще бъде девет 
месеца от поставянето на последната доза.

Засега не се предвижда срок на валидност на сер-
тификатите за допълнителна (подсилваща) доза. 
Новите правила въвеждат обозначения, които ясно 
да отчитат разликата за сертификати за завършена 
ваксинация и за сертификати за допълнителни дози. 
Например при поставяне на допълнителна доза на 

ваксиниран с еднодозов препарат ще се издава доку-
мент с обозначение 2/1, а за останалите - 3/3, поясня-
ва комисията.

Допълва се, че при използването на сертификатите 
за цели, различни от пътуване в ЕС, държавите ще 
имат възможност да прилагат собствени правила. 
Досега в ЕС са издадени 807 милиона сертификата, 
признати в 60 страни по света. Уточнява се, че пред-
ставените днес промени не са свързани с изменения 
във формата на сертификата, а ще наложат прена-
стройка на приложенията, през които се проверява 
валидността на документите на ваксинираните.

ЕК ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
ВАЛИДНОСТ ОТ 9 МЕСЕЦА ЗА КОВИД 

СЕРТИФИКАТИТЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ
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БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ
СЪЮЗ РК НА БЗС – ВАРНА
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВАРНА ДЕНТ 2022

АУЛА - Икономически университет - Варна

09.00 - 09.15 Регистрация

09.15 - 09.30 Откриване

09.30 - 11.00 Многоетапен подход за имплантатно възстановяване на случаи с 
  напреднал костен дефицит в естетичната зона
  лектор: Проф. д-р Стефан Пеев д.м.

11.00 - 11.15 Презентация на Пиер Фабр

11.15 - 12.45  Безметални възстановявания-новият протетичен стандарт?
  лектор: Доц. д-р Тодор Узунов  
12.45 - 13.45 ОБЯД  от  Le  Chef

13.45 - 15.15 Най-често допусканите грешки при протетично лечение с 
  цели протези.
  лектор: Проф. д-р Христо Кисов

15.15 - 15.30 Презентация на Медикъл пойнт

15.30 - 17.00  Композит&порцелан за всеки ден
  лектор: Д-р Росен Венелинов

17.00  ЗАКРИВАНЕ 

Такса участие:
За редовни членове - 20 лева
За студенти – безплатно

Таксата участие превеждайте само по банковата сметка на:
РК на БЗС Варна
ЦКБ BG38CECB 9790 10F5 3201 00

GSM за връзка – 0879067867, ssbvarna@abv.bg
Наталия Панева

Д-р Симеонова от 
Горна Оряховица е 
лекар по дентална 
медицина и майка 

на две малки деца. Рисува 
светите образи от ученичка. 
Казва, че иконописта е ней-
но хоби, което ѝ носи душе-
вен покой: 

„В продължение на вре-
мето ту се връщам към него, 
ту остава малко на заден 
план. Аз съм вярваща, как-
то и цялото ми семейство, и 
може би това също ме под-
тикна. Обичам да рисувам 
и така се стекоха обстоятел-

ствата, че започнах, макар 
и на шега в началото, да 
рисувам икони, но ми ха-
реса и се получаваха спо-
лучливи. Така всяка следва-
ща още повече ме „запалва“ 
към това хоби“. 

Талантливото момиче 
било поощрено от своя учи-
тел Кънчо Данев в горно-
оряховската гимназия „Вичо 
Грънчаров“, с чиито насоки 
в кръжока по рисуване за-
почнала да изучава светите 
образи и да рисува икони.  

28-годишнатазъболекарка 
д-р Мария Симеонова спо-

деля, че вече е нарисувала 
близо 40 икони: 

„Като повечето от тях са 
раздадени на мои близки, 
приятели, роднини. Три от 
тях са и в храмове. Най-
често на света Дева Мария 
рисувам икони, може би, 
защото е моята покровител-
ка. Икона, която съм искала 
да нарисувам, няма точно 
конкретна, която не съм на-
правила. Обикновено, като 
получа вдъхновение, се на-
сочвам към тази икона, чета 
за нея и си я правя, макар и 
по-бавничко, но рано или 

късно я завършвам“.  
Рисуването на икони не 

е като другите занимания, 
казва младата зъболекарка 
от Горна Оряховица. Ико-
нописта за нея не е като 
рисуването на пейзажи, 
които също обича: 

„Да, определено човек 
достига до спокойствие, 
поне аз, когато ги рису-
вам. Не бих казала, че при 
трудност прибягвам към 
него, по-скоро когато имам 
повече свободно време, но 
определено трябва да съм 
вътрешно спокойна, за да го 
направя, и удовлетворена. 
Трябва да са ти чисти ми-
слите, когато го правиш“.  

В три православни храма 
Мария Симеонова е дарила 
свои икони. Първата зами-
нала за Естония, още когато 
била ученичка след спече-

лен конкурс: 
„Беше по случай празни-

ка на светите Кирил и Мето-
дий. Самата икона е тяхна. 
Детска икона. В Басарбов-
ския манастир на добри на-
чала, без да съм комуники-
рала с никого, оставих една 
икона, която си има лично 
мое послание. Преди нея ос-
тавих икона в църквата „Св. 
Георги“ в Горна Оряховица. 
Тя е „Достойно ест“. 

-р Мария Симеонова е за-
вършила дентална медицина 
във Варна и работи заедно 
със съпруга си. Посветила 
се е на детското стоматоло-
гично здраве. Възприема и 
професията, и хобито си да 
рисува икони като изкуство: 

„Определено и двете ми 
носят много голямо удо-
влетворение. Странно е, за-
щото повечето хора може би 

ни възприемат като по-кон-
сервативни, ученолюбиви, 
но и ние сме хора, имаме 
си хобита, страсти. Това, 
което ги обединява, е изку-
ството, тъй като и при нас 
се работи с ръце, особено 
когато е някаква по-есте-
тична работа. Определено 
трябва да имаш умение да 
виждаш нещата през очите 
на някой, който разбира от 
изкуство. Дава ми вяра, че 
нещата ще се случат в добра 
насока, надежда също“. 

Времената са трудни, но 
това е и възможността на 
младите да се докажат със 
своя кураж, оптимизъм 
и добър пример, казва д-р 
Мария Симеонова.

„Голяма част от хората 
загубиха вярата и надеж-
дата. Може да ни я върнат 
хубавите неща, които се 
случват, добрият пример, 
че все пак има млади хора, 
които мислят за нещо по-ма-
щабно, не само за себе си.“

„Все пак иконата като се 
нарисува остава и след нас. 
Тя дарява и добри чувства 
на тези, на които ги давам. 
Аз съм майка на две малки 
момченца – на четири го-
динки и на девет месеца. 
Пожелавам за мен, цялото 
ми семейство и за всички 
хора е здраве и спокойствие. 
Нека всички да бъдем по-
спокойни и по-обнадеждени 
през новата година, както и 
всички следващи“. 

Източник: БНР

Д-Р МАРИЯ СИМЕОНОВА 
РИСУВА И ДАРЯВА ИКОНИ

28-годишната зъболекарка д-р Мария Симеонова споделя, 
че вече е нарисувала близо 40 икони. Една от творбите на младата зъболекарка 

се намира в православен храм в Естония

Ограничителните мерки срещу раз-
пространението на коронавируса 
ще бъдат налагани не на нацио-
нално ниво, а по области, като 

строгостта им ще зависи от броя на тежко 
болните от COVID-19, които се нуждаят от 
интензивно лечение в болниците, и ще се из-
мерва по четиристепенна скала. Учениците 
от 1 до 4-ти клас ще са на училище до по-
следния възможен момент, а при усложнява-
не на ситуацията по-големите ще се редуват 
през седмица в класните стаи и онлайн. До 
затваряне на бизнесите ще се стигне, само 
ако са запълнени над 80 на сто от леглата за 
интензивна грижа и има риск здравната сис-
тема да не може да поеме за всички заболе-
ли. Мерките ще бъдат обявявани с аванс 
от няколко дни, за да може семействата и 
бизнесите да се подготвят?! Планът пред-
вижда четири нива на натоварване на здрав-
ната система в клъстерите от области и от-
там - на строгост на ограничителните мерки: 

• При запълване на 50% от интензивните 
легла остават действащите сега мерки (но-
сене на маски на закрито, спазване на дис-
танция, изискване за «зелен» сертификат за 
публични места и тестване в училище), но се 
засилва контролът по спазване им

• При запълване на 60% от интензивните 
легла бизнесът и училищата работят нормал-
но, но с препоръки за дистанционна работа 
по възможност, ограничаване на извънклас-
ните занимания на децата (без занималните 
в училищата)

• При запълване на 70% от интензивните 

легла започва затягане на мерките, публич-
ните обекти ще работят с до 50% от капа-
цитета си заедно с изискването за «зелен» 
сертификат. Учениците до 4 клас остават в 
училище, тези от 5 до 12 клас започват да се 
редуват по една седмица в клас и онлайн.

• При запълване на 80% от интензивните 
легла - почти пълно затваряне на обществе-
ния живот, ще работят само магазините и 
центровете за обслужване от първа необхо-
димост (магазини за хранителни стоки, апте-
ките, офисите на застрахователите и мобил-
ните оператори и др). Учениците минават 
онлайн, детските градини остават отворени.

• Нова мярка за затворени бизнеси
• При представянето на новия COVID 

план премиерът потвърди, че правителство-
то ще продължи да прилага съществуващите 
до момента мерки в подкрепа на бизнесите, 
които претърпяват загуби заради въвеждани-
те ограничения. Сред тях са програмите за 
възстановяване, финансирани от Фонда на 
фондовете и от Българската банка за разви-
тие, за подкрепа и допълнителни насърчи-
телни схеми в туризма, запазването на 9-про-
центния ДДС за ресторантьорския бизнес 
и поемането на осигуровки на служителите 
(известна като Мярка 60/40)

• Правителството обяви и нова мярка, на-
речена «Етап 4». Тя ще се прилага за напъл-
но затворени микро и малки предприятия и 
предвижда безвъзмездна помощ на стойност 
20% от средните нетни приходи на бизнеса 
за 2021 г. (до 100 хил лв.).

Повече за курсовете на 
www.bracescourses.com

Пакетна цена на 5-те нива, 
заплатени до 24.01.2022 г. 

35% отстъпка

Всичко за работния процес, 
цени и отстъпки на      0889 22 55 01

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2022 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

100 % връщане на цялата сума, ако не сте удовлетворени 
след преминаване на Ниво I. 
УСЛОВИЕ за връщане: заплатено капаро до 24.01.2022 г. 

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

7, 8, 9 юни10, 11, 12 май5, 6, 7 април 5, 6, 7 юли9 - 10 март 

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в съответствие
с решенията на компетентните административни органи във връзка с COVID-19

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПЛАН С ЧЕТИРИ НИВА 
СРЕЩУ ВИРУСА

Ще стигнем ли до етап 4?
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ПРЕДПОСТАВКИ 

1. Признавайки глобалното зна-
чение на основните орални заболя-
вания и състояния за общественото 
здраве, Световната Здравна асам-
блея прие резолюция WHA74.5 
(2021) касаеща оралното здраве и 
поиска от генералния директор да 
разработи, в консултация с държа-
вите-членки, проект на глобална 
стратегия за борба с оралните за-
болявания.1 Стратегията ще подпо-
могне разработването на глобален 
план за действие за постигане на 
орално здраве, включително рам-
ка за проследяване на напредъка с 
ясни измерими цели, които трябва 
да бъдат постигнати до 2030 г.

2. Резолюцията, касаеща орално-
то здраве и произтичащият от нея 
проект на глобална стратегия, се ос-
новават на Дневния ред до 2030 г. за 
устойчиво развитие, по-специално 
Цел 3 за устойчиво развитие (Оси-
гуряване на здравословен начин на 
живот и подобряване на благосъс-
тоянието за хората от всяка възраст) 
и неговата цел 3.8 за постигане на 
глобално здравно покритие. Те са в 
съответствие с Тринадесетата обща 
работна програма на СЗО (2019 г.); 
политическата декларация на сре-
щата на високо равнище относно 
универсалното здравно покритие 
(2019 г.); Оперативната рамка за 
първична здравна помощ (2020 г.); 
глобалната стратегия за управление 
на човешките ресурси в системата 
на здравеопазването: Работна сила 
2030 (2016); Глобалния план за 
действие за превенция и контрол 
на незаразните болести 2013–2030 
г. (2013 г.); Рамковата конвенция на 
СЗО за контрол на употребата на  
тютюн (2003); WHA73(12) (2020) 
за Десетилетието на здравослов-
ното остаряване 2020–2030 г.; и 
WHA67.11 (2014) на Въздействие 
върху общественото здраве от из-
лагане на живак и живачни съеди-
нения: ролята на СЗО и министер-
ствата на общественото здраве при 
прилагането на Конвенцията от 
Минамата.

ГЛОБАЛЕН 
ПОГЛЕД ВЪРХУ 

ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

3. Орално здраве е благосъстоя-
нието на устната кухина, обхваща-
що много основни функции, вклю-
чително дишане, хранене , говор, 
мимики-вкл.усмивка и общуване. 
Доброто орално здраве дава въз-
можност на индивида да постигне 
пълния си капацитет и уверено да 
заеме мястото си в обществото. 
Оралното здраве е неразделна част 
от общото здраве, благополучие и 
качество на живот, от раждането до 
старостта.

Тежест на оралните заболява-
ния

4. В световен мащаб се докладват 
повече от 3,5 милиарда случая на 
заболявания на устната кухина и 
други орални състояния, повечето 
от които са предотвратими.2 През 
последните три десетилетия комби-
нираното глобално разпростране-
ние на зъбния кариес (твърди зъбни 
тъкани), пародонтална болест (вен-
ците) и загуба на зъби са останали 
непроменени при 45%, което е по-
високо от разпространението на 
всяка друга незаразна болест.2

5. Ракът на устните и устна-
та кухина, заедно, представляват 
шестнадесетото най-разпростра-
нено раково заболяване в света, с 
над 375 000 нови случая и близо 

180 000 смъртни случая през 2020 
г.3 Номата е некротизиращо забо-
ляване, което е маркер на крайна 
бедност; започва в устната кухина 
и е фатално за 90% от засегнатите 
деца.4,5 Цепки на устната и небце-
то са най-честите краниофациални 
вродени дефекти, имат разпростра-
нение от приблизително 1 на 1500 
раждания.6,7Смята се, че травма-
тичното зъбно увреждане има гло-
бално разпространение от 23% за 
млечните зъби и 15% за постоянни-
те зъби, засягащо над един милиард 
души.8

Социални и икономически раз-
ходи за лошо орално здраве

6. Персоналните последици от 
нелекуваните орални заболявания 
и състояния - включително физи-
чески симптоми, функционалните 
ограничения и вредното въздейст-
вие върху емоционалното и соци-
алното благополучие са тежки. За 
лицата, нуждаещи се от лечение на 
орални заболявания и състояния, 
разходите могат да бъдат високи и 
могат да бъдат съпътствани със зна-
чителни икономически тежести. В 
световен мащаб през 2015 г. орал-
ните заболявания и състояния въз-
лизат на 357 милиарда долара пре-
ки разходи и 188 милиарда щатски 
долара косвени разходи, с големи 
разлики между страните с висок, 
среден и нисък среден доход на на-
селението.9

7. Съществува много силна и по-
следователна връзка между соци-
ално-икономическия статус (доход, 
професия и образователно ниво) и 
разпространението и тежестта на 
оралните заболявания и състояния. 
Оралните заболявания и състояния 
често засягат ,непропорционално, 
бедните и уязвими членове на об-
ществото включително тези с ни-
ски доходи, хора, живеещи с увреж-
дания, бежанци, затворници и/или 
членове на социално маргинализи-
рани групи през целия им живот.

Търговски детерминанти и ри-
скови фактори за оралното здра-
ве

8. Оралните заболявания и със-
тояния и неравнопоставеността 
по отношение на оралното здраве 
са пряко повлияни от търговските 
детерминанти, които са стратегии 
и подходи, използвани от частния 
сектор за насърчаване на продукти, 
които са вредни за здравето.

9. Оралните заболявания и със-
тояния споделят рискови фактори, 
общи за водещите незаразни забо-
лявания, каквито са сърдечно-съдо-
ви заболявания, рак, хронични ре-
спираторни заболявания и диабет. 
Тези рискови фактори включват 
всички форми на употреба на тю-
тюн, дъвчене на бетел и ядки арека, 
прекомерна употреба на алкохол, 
висок прием на захари и липса на 
кърмене, както и заразявяне с  чо-
вешкия папиломен вирус, причина  
за развитие на  рак на орофаринкса. 
Някои от тези рискови фактори са 
свързани също с формиран не кон-
генитални цепки на устната и неб-
цето и травматично нараняване на 
зъбите. Рисковите фактори за нома 
включват недохранване, коинфек-

ции, лоша устна хигиена и лоши 
условия на живот.

Промоция на оралното здраве 
и превенция на орални заболява-
ния

10. Много рядко усилията за на-
сърчаване на оралното здраве и 
превенция на оралните заболявания 
са насочени към социалните и  тър-
говски детерминанти на оралното 
здраве на популационно ниво. Въ-
преки това инициативи, които се за-
нимават с детерминантите  нагоре 
по веригата (като политики и регу-
лации) могат да бъдат рентабилни и 
да имат голям обхват и въздействие 
върху населението. Освен това на-
сърчаването на оралното здраве и 
превенцията на оралните заболява-
ния обикновено не са интегрирани 
в други  програми за неинфекци-
озни заболявания, които споделят 
основни общи рискови фактори и 
социални детерминанти.

11. През 2015 г. в насоките на 
СЗО относно приема на захари за 
възрастни и деца силно се препо-
ръчва намаляване на приема на сво-
бодни захари през целия живот на 
базата на доказателства за положи-
телни асоциации между прием на 
свободни захари и увеличаването 
на телесното тегло и развитието на 
зъбен кариес. Независимо от това, 
денталните инициативи за общест-
вено здраве, насочени към редуци-
ране на приема на захар са рядкост.

12. Милиони хора нямат достъп 
до програмите за насърчаване на 
оралното здраве и превенция на 
орални заболявания. Използването 
на флуориди за профилактика на 
зъбния кариес е ограничено, а ос-
новни методи за превенция, като 
например методи, базирани на 
общността, локално приложение на 
флуорид или използването на флу-
орирана паста за зъби, често не са 
достъпни или финансово постижи-
ми за хората.

Системи за орално здраве
13. Политическата ангажираност 

и ресурсите за системите за орал-
но здравеопазване често са огра-
ничени на ниво Министерството 
на Здравеопазването. Обикновено 
системата за орално здравеопаз-
ване е неадекватно финансирана, 
високоспециализирана и изолира-
на от по-широката здравна систе-
ма. В повечето страни пакетите за 
универсално здравно покритие и 
интервенциите за неинфекциозни 
заболявания не включват базови 
грижи за устната кухина. Грижата 
за оралното здраве обикновено не 
е добре застъпена в заведенията 
за първична медицинска помощ, а 
частната и/или публичната застра-
хователна схема за орално здраве 
варира в голяма степен между от-
делните страни.

14. В много страни не се отделя 
достатъчно внимание на въпроса 
с планирането на работната сила 
за орално здраве с оглед  справяне 

с нуждите на населението. Обуче-
нието по дентална медицина рядко 
е интегрирано в общите системи 
за здравно обучение и се фокуси-
ра върху обучението на високос-
пециализирани зъболекари, а не 
на специалисти по орално здраве 
в общността т.е. кадри от средно 
ниво, като например зъболекарски 
асистенти, дентални медицински 
сестри, дентални терапевти и ден-
тални хигиенисти.

15. Пандемията на COVID-19 
оказа отрицателно въздействие 
върху предоставянето на основни 
орални здравни грижи в повечето 
страни, което на свой ред доведе 
до забавяне на оралното лечение, 
увеличаване на предписването на 
антибиотици и повече нарушения в 
оралното здраве. Пандемията тряб-
ва да се разглежда като възможност 
за засилване на интеграцията на 
грижите за оралното здраве с об-

щите здравни системи като част от 
усилията за универсално здравно 
покритие.

ВИЗИЯ, ЦЕЛ И 
РЪКОВОДНИ 
ПРИНЦИПИ

Визия
16. Визията на тази стратегия е 

универсално покритие за орално 
здраве за всички хора до 2030 г.

17. Универсалното покритие за 
орално здраве означава, че всеки 
човек ще има достъп до основно, 
качествено здравно обслужване, 
което отговаря на нуждите и което 
може да бъде използвано без да на-
лага финансови затруднения. Това 
включва промоция и профилактика, 
лечение и рехабилитация, всички 
свързани с оралните заболявания 
и условията им през целия живот. 
Универсалното покритие за орално 
здраве ще позволи на всички хора 
да се насладят на най-високото 
постижимо състояние на орално-
то здраве, което ще допринася за 
здравословен и продуктивен жи-
вот. Постигане на най-високия по-
стижим стандарт за орално здраве 
е основно право на всяко човешко 
същество.

Цел
18. Целта на стратегията е да 

насочи държавите-членки в разра-
ботката на амбициозни национални 
програми за насърчаване на орал-
ното здраве, намаляване на заболя-
ванията на устната кухина, други 
заболявания на устната кухина и 
цялостно редуциране на неравен-
ствата в оралното здраве, ведно с 
напредък по пътя към универсално 
орално здравно покритие на  насе-
лението и за обсъждане разработка-
та на цели и показатели, въз основа 
на национални ситуации, базирани 
на насоките, които трябва да бъдат 
предоставени от глобалния план за 
действие на СЗО относно оралното 
здравеопазване, да се приоритизи-

рат усилията и да се оцени напре-
дъкът, постигнат до 2030 г.

Водещи принципи
Принцип 1: Обществен подход 

към оралното здраве
19. Общественият подход към 

оралното здраве се стреми да оси-
гури максимална полза в областта 
на оралното здраве за най-голям 
брой хора чрез таргетиране на 
най-разпространените и/или тежки 
заболявания и състояния на устна-
та кухина. За да се постигне това 
програмите за орално здраве трябва 
да бъдат интегрирани в по-широки 
и координирани усилия за пости-
гане на обществено здраве. Об-
щественият подход към оралното 
здраве изисква засилени и разши-
рени действия нагоре по веригата, 
включващи широк спектър от за-
интересовани страни, включително 
тези от социални, икономически, 
образователни, екологични и други 
релевантни сектори.

Принцип 2: Интегриране на орал-
ното здраве в първичната здравна 
помощ

20. Първичната здравна помощ е 
крайъгълният камък за укрепване 
на здравните системи, защото подо-
брява ефективността им, което води 
до по-добри резултати. Интегрира-
нето на основни услуги за орално 
здраве с други услуги за неинфек-
циозни заболявания в първичната 
здравна помощ е съществен компо-
нент на универсалното здравно по-
критие. Тази интеграция има много 
потенциални ползи, включително 
повишен шанс за ранна превенция 
откриване и контрол на свързани 
състояния и по-справедлив достъп 
до всеобхватни и качествени здрав-
ни грижи.

Принцип 3: Нов модел  плани-
ране на  работната сила за орално 
здраве, за да отговори на нуждите 
на населението

21. Ресурсите за орално здраве 
и моделите за планиране на работ-
ната сила трябва да съгласуват по-
добре образованието и обучението 
на здравни работници с нуждите в 
сферата на оралното здраве. Уни-
версалното орално здравно покри-
тие може да се постигне само чрез 
реформиране на системите за здра-
веопазване, образование и планира-
не на ресурсите, за да се гарантира, 
че работната е в достатъчен размер 
и комбинация от умения и осигу-
рява основните грижи за устната 
кухина. Това изисква преоценка на 
ролите и компетенциите на дос-
тавчиците на орални здравни гри-
жи от средно ниво и работниците 
по орално здраве в общността въз 
основа на новата глобална рамка 
за компетентност за универсално 
здравно покритие на СЗО.

Принцип 4: Орално здраве, насо-
чено към хората

22. Оралното здравеопазване, на-
сочено към хората, целенасочено 
търси и ангажира перспективите на 
индивидите, семействата и общно-
сти, включително хора, засегнати 
от орални заболявания и състояния. 
При този подход хората се визират 
както  като участници, така и като 
бенефициенти на доверени системи 
за орално здраве, които отговарят 
на техните нужди и предпочитания 
по хуманен и холистичен начин. 
Оралното здравеопазване, насочено 
към хората, активно насърчава гра-
мотността в областта, споделеното 
вземане на решения и самоуправле-
нието. Чрез този процес хората по-
лучават възможност, умения и ре-
сурси да бъдат знаещи, ангажирани 
и активни потребители на орални 
здравни услуги.                    (Следва)

Световна Здравна Организация

РАБОТНА ГЛОБАЛНА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ОРАЛНО ЗДРАВЕ

Визията на тази стратегия е универсално покритие за орално здраве за всички хора до 2030 г.
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Писаната история на Иран е 
на повече от 2500г. През нея 
минават древната цивили-
зация на Иранското плато, 

цивилизацията на Джирофт, кралство 
Елам, Ахеменидската, Партската, 
Сасанидската империи до днешната 
Ислямска република на Иран. Това е 
първата съвременна конституционна 
теокрация в света, както и грандиозен 
експеримент. Възможно ли е една стра-
на с толкова богато персийско минало 
да бъде управлявана от религиозни ли-
дери? Конституционна теокрация озна-
чава, че правния кодекс се основава на 
ислямското право, а именно шериата.

Името Иран произлиза от името на 
района, от който са основателите на 
Персийската империя - династията на 
Ахеменидите.

За първи път стъпих на Персийска 
земя преди 12 г. Обикалях по следите 
на най-великото им време – ахеменид-
ското – годините между 700-300г. пр. н. 
е. Имената, които оставят отпечатък в 
историята, са: Cambeyses II, Кир II Ве-
лики, Дарий, Ксеркс. 

Империята е обхващала днешни-
те Турция, Кипър, Иран, Ирак, Аф-
ганистан, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Сирия, Ливан, Израел, 
Палестина и Египет. Това не е шега ра-
бота! Дали един човешки живот преди 
2500 г. е стигал за обиколка на импе-
рията? 

При първата ми визита най-впеча-
тлена бях от Персеполис – древната им 
столица, храма на водата – Bishapour и 
гробницата на Кир Велики. Гробницата 
е с отвори за ръцете на покойника. Така 
след смъртта Кир показва на народа 
си, че от този свят нищо не се отнася. 
Щастлив е този, който яде и засява, а 
нещастен е онзи, който умира и оста-
вя всичко. Древният Персеполис си е 
чудо на чудесата! Не разбирам защо 
Александър Македонски го е опожарил 
и опитал да разруши. Никъде не видях 
сцена на насилие върху каменните ре-
лефи по стените. Имаше много войни, 
но не в сражение. Имаше мечове, но 
само в ножници. Мирно, космополит-
но място в една варварска епоха. За 
всички иранци днес руините напомнят 
за предците им. Съчетанието на велика 
империя на завоеватели и най – славна-
та и милосърдна цивилизация на древ-
ността ги карат да се чувстват горди и 
ценни.

Какво почувствах аз? Започвам да 
разказвам за пътуването си, което стар-
тира на 11.11.21г. И преди, и сега тър-
сех отговор на въпроса: коя е иранската 
идентичност? Може ли да се раздели на 
съставните си части: отчасти персий-
ска, отчасти ислямска, отчасти запад-
на. Останало ли е нещо от персийския 
хедонизъм (ценители на вино, поезия, 
любов и песни) в спойката с шиитския 
ислям? Да видим какво ще открия?

ПО ТЕРИТОРИЯТА 
НА ДВЕТЕ ГОЛЕМИ 

ИРАНСКИ ПУСТИНИ

На 12.11.21г. кацам в Техеран - въл-
нуващ и задушаван от смога метропо-
лис в подножието на планината Алборз. 
Екскурзията е по територията на двете 
големи ирански пустини, на изток до 
Афганистан, а на юг до Персийския 
залив и Оманско море. Гидът Авшин 
ни посрещна със сложна система от ри-
туални учтивости - таароф. Ненаписан 
закон за човешките взаимоотношения, 
гостоприемство, семейни дела… но 
някак си малко прекалено или по-точно 
поувличане в желанието да бъде харе-
сан. Разбира се първо подчерта, че не 
е арабин, а персиец. В минибус за шест 
авантюристи, водач и шофьор потегли-
хме веднага за Qom. Това е своеобраз-
на религиозна столица, град на молли 
- мюсюлмански свещеници. На година 
произвеждат 150000 духовни лица, до-
шли на обучение от цял свят. Градът е 
майка на Ислямската революция.

В най-религиозния град при крат-
ката ни обиколка започнах с издънка: 

Избрах си двойка с много фина женска 
фигура, на която единствено виждах 
дълбоките красиви очи. От главата до 
петите, всичко друго, покрито с черна 
коприна. Обърнах се към мъжа, който 
вървеше до нея с молба да се снимам 
с жена му. Той ми даде разрешение! 
На главата си имах разкошен копринен 
шал, който бях заметнала през раме-
нете. Бях в началото на пътуването и 
имах желание за интересни и хубави 
снимки. Прегърнах младата жена и 
вдигнах палец в знак на поздрав или 
одобрение. Духна вятър и отвя шала 
ми. И така: с вдигнат палец и разпиле-
ни коси… На секундата усетих неодо-
брението на мъжа и минувачите. Гидът 
веднага се намеси. По тона му разби-
рах, че нещо не е наред. Говореше бър-
зо фарси и слагаше ръка на сърцето си. 
Започнах да правя същото. Оказа се, че 
вдигнат палец в тяхната култура е ра-
вносилно на вдигнат среден пръст при 
нас. На всичко отгоре и разпиляната 
коса без забрадка… Теглих една майна 
на ум и си обещах повече да внимавам. 
Как съм пропуснала да прочета такава 
важна информация?! Дълбоко в себе си 
знаех, че изцепките тепърва предстоят. 
С облекчение напуснах Qom. Следва-
хме посока гр. Кашан. 

ГРАДЪТ НА 
СКОРПИОНИТЕ

Това е градът на скорпионите и пор-
тата към пустинята Деще Кевир. Сред-
ногодишната температура е 28 градуса 
- топъл и сух климат. В покрайнините 
на града се намира пирамидата Сиалк. 
Артефактите показват живот на 7, 8 
хиляди години. Учудена съм, че градът 
е известен с розата и производните й 
продукти, макар че наоколо е само пус-
тош. Нещо като нашия Казанлък. На-
шето зелено те го знаят само от сним-
ки. Розите отглеждат с подземна вода.

Вечерта набързо се прибрахме по 
стаите в хотела. С Катя трябваше да 
разменим някои тоалетни принадлеж-
ности, но го оставихме за сутринта, 
като тя уточни, че е през стая от мен. 
На следващата сутрин по разголена 
нощница над коленете, без кърпа на 
главата, огледах коридора, видях че 
няма никого и отскочих до през врата 
от моята. Почуках бързо и силно. Това, 
че чувах фарси от пуснатия телевизор 
не ме спря. Вратата се отвори от двама 
костюмирани иранци. Повече се стре-
снаха от мен. Външният ми вид отново 
никак не се хареса на мъжете. Изви-
них се бързо и отскочих обратно към 
стаята си. Чувах как имитираха моето 
,,sorry”с много, много неодобрение. С 
облекчение тръшнах вратата. Спазвам 
порядките в цял свят, защото съм гост и 
ги уважавам. Тук нещо не ми вървеше. 

Разсъждавам: приемат исляма през 
6. век. 1400г. непрекъснато повтарят, 
че са персийци, а не араби. Гневях се 
на фанатизма им, но ми трябваше още 
време, за да се добера до моята истина.

След сутрешните емоции се насочи-
хме към най-голямата атракция на гр. 
Кашан: традиционни къщи - перфектен 

пример за изящна персийска архитек-
тура или архитектура по климатич-
ни показания. Разгледахме две къщи, 
строени преди повече от 100г. от богати 
търговци на килими. Къща Боруджери 
и къща Табатабаеи. През 2015г. Юне-
ско ги посочва като най добър избор за 
посещение в Иран. Външен и вътрешен 
двор задължително с воден басейн, ку-
полни тавани украсени с изключително 
красиво резбовани огледални и дърве-
ни орнаменти. Многоцветни мозайки, 
просторни бани. Водата се движи по 
древни подземни канали. Впечатлиха 
ме вятърните кули, наречени бадгири - 
вид климатична система. Кулите се из-
дигат високо над покрива. По тях има 
отвори. Минават през височината на 
къщата и помещенията, като базовата 
им част е вкопана 15, 20 м под земята. 
Вятърът задвижва въздушния поток от 
високото към подземията, където се ох-
лажда и вихърът го изтегля по етажите, 
но вече охладен. Днес положението на 
жената в Иран е незавидно, но пък и 
двете къщи са строени за любима жена!

АЛХАМБА 
НА ИЗТОКА

В Кашан е позиционирана една от 
най красивите исторически градини 
в Близкия изток - Fin Garden, 3 хекта-
ра. Обявена за световно наследство от 
Юнеско през 2012г. Напомня на Ал-
хамбра в Гранада - Испания, но само 
напомня. Градината е заобиколена от 
безлюдна зона, където водата почти 
липсва. През каналите, свързаните ба-
сейни и фонтани течащото злато е в 
изобилие. Шумът на водата, зеленина-
та, изписаните тавани над определени 
водоеми хранят душата. Видях карти-
ни от живота на пророците: Соломон 
на трон, Мойсей, разделящ морската 
вода, и Йосиф - красивия. Смята се, 
че оригиналната градина е на повече 
от 1000г., но колко? В днешния вид е 
реставрирана през 1579 г. от шах Абас 
Първи.

Най-интересното: водата се доста-
вя от извор, наречен Soleymanieh, по 
древни канали. Легендата приписва 
откриването на водата на Соломон. До 
ден днешен изворът не е намерен. Не 
са проследени каналите. Температура-
та и дебитът през годината не се проме-
нят. Съдържа малко количество живак. 
Говори се, че от тук е минал нашият ко-
лега Авицена, който очаквал хората тук 
да боледуват, но не било така. Решил, 
че здравето се дължи на нара, който 
расте в изобилие в бедната безводна 
почва на полупустинята. Дали Соло-
мон е намесен, или персийският ас-
троном и математик Ghiyath al-Din или 
шиитския ислямски учен, философ, 
архитект, математик, астроном и поет, 
шейх Бахай, не се знае. Преди 20г. се 
прави жалък опит  да се направят нови 
изследващи отвори до съществуващи 
в участък от басейн, в който целого-
дишно водата циркулира нагоре-на-
долу през отворите на различни нива, 
като на повърхността водата е на едно 
ниво, без да прелива през границите 

на водоема. Та съвременните учени 
правят няколко нови нещастни дупки. 
Налягането веднага се променя и вода-
та започва да прелива. Добре, че тече в 
канал, който е успореден на основния 
басейн. Видях няколкото нехармонич-
ни дупки. Не са разбрали кое ниво и 
защо го пробиват. Равността на водата, 
поддържана стотици години, е наруше-
на. Леко вълнувайки се, тя излиза извън 
коритото на басейна. 

Звучи ми като американеца Майкъл 
Кредо, който написа книгата ,,Човеш-
ката дееволюция.“ Подобни градини 
с много фонтани, канали и басейни, 
поддържащи движението на водата със 
система от скачени съдове, съм виж-
дала пред мегалита Сигирия в Шри 
Ланка. Период на строеж и строители 
- неизвестни.

Вече пътуваме към пустинята 
Dashte-Kavir. Търсим село Mesr. Спи-
раме в гр. Nain за да разгледаме сунит-

ска джамия от 8. век, най- старата в 
Иран. Сунитите строят с по едно мина-
ре, а шиитите с повече. Последните се 
кланят върху камъче от Кербала върху 
килимчето. Кербала е свещен град, къ-
дето е убит внукът на Мохамед - Хю-
сеин Али. В Jame mosque, по-точно в 
подземията, се криели хората по време 
на Ирано-иракската война. Археолози-
те са на мнение, че джамията е строена 
върху основите на зорастрийски огнен 
храм. Още по-дълбоко има напоителни 
тунели, наречени ,,Qanat”. В Уикипе-
дия пише, че извеждат водата на земна-
та повърхност по изсечени каменни ак-
ведукти от подземни кладенци. Но как 
се създава налягането за движението 
или скачените съдове? Никъде не по-
лучих отговор на въпроса кой и кога ги 
е построил? Разбирам, че ги ползват до 
днес, без много въпроси, без това няма 

отговори… С такава вода се напояват 
шафранови и бялорепести плантации в 
покрайнините на градчето. Работещи-
те: бедни, усмихнати и добри.

Късно вечерта на 13.11.21г. се парки-
рахме в с. Меср като изходен пункт 
към пустинята. Отседнахме в нещо 
като семеен хотел. Стаите подредени 
в кръг около вътрешен двор. Гърбове-
те на стаите отново в кръг, но обърна-
ти към пясъците. Както при нас трупа 
сняг, така там може да се събудиш с 
50 см пясък пред вратата. Тракторите 
за чистенето му ползват същите витла. 
Петимата от групата си сложиха якета-
та и излязоха по нощните пясъци. Аз 
останах в стаята. Радвах се на уюта и 
работех на телефона. Почука се на вра-
тата. Отново бях в същата нощница. 
Помислих, че Катя е забравила нещо. 
Отворих вратата, а насреща ми висок, 
хубав мъж. Пак съм полугола, но поне 
никъде не съм нахълтала. Заговори 
на фарси. На английски отговорих, че 
не разбирам. Мина на английски и ме 
попита дали това е семейният хотел, 
чийто собственик е жена? Веднага 
контрирах с въпроса: Възможно ли е в 
Иран жена да е собственик? Засмя се 
чистосърдечно. Благодарих му искре-
но, че в Иран има и несърдити мъже. 
Видях първата светлинка в името на 
жените. Следващата беше, че започнах 
да мяркам шофиращи жени, и то сами 
в колите. В съдилищата нямат жени 
съдии, защото били емоционални. Ху-
бавото е, че 60% от момичетата учат в 
университети. Образованата жена дори 
може да се разведе! Жена репортер на 
име Alinesad организира ,,бяла сряда“ 
за жени без забрадки. Искали са да я 
удушат, но е успяла да избяга в САЩ. 
Чудя се дали от жените няма да тръгне 
тази вълна, която рано или късно ще 
помете този режим, който самите иран-
ци наричат терористичен.

ТУРСКОТО 
СИНЬО И 

ЗЛАТЕН ПЯСЪК

На 14.11 хукнахме по пясъчните 
дюни около село Меср. Турското синьо 
на небето те повдига, златният пясък 
здраво държи краката, които потъват 
в различна дълбочина. Лекият вятър 
оформя повърхността на дюните и им 
придава вълнообразен релеф. Хиляди 
гирляндовидни ивици по високите, 
средните и ниски дюни. Плавно едната 
пясъчна вълна преминава в следваща-
та. Тишината те заглушава, но все пак 
се усеща движението на песъчинките. 
Пясъкът те пропива, ставаме част от 
пустинята, а тя е голяма част от Иран. 
Не само голяма, но и важна. Под пясъ-
ците тече черното нефтено злато, кое-
то е на трето място в света по залежи: 
Ирак, Саудитска Арабия и Иран. Запа-
дът и САЩ са извили ръцете им и сега 
са под пълно ембарго. Претекст е рели-
гиозният режим. Китайците търгуват с 
Иран, но само в тяхна полза. Иран си 
остава с обработения уран, непродаде-
ния нефт, жестоката инфлация и теро-
ристичния режим.

Вървим по дюните и тук-там има оа-
зиси. Подземната вода поддържа зеле-
нината, фурмите, животните и хората. 

В един от оазисите - Garmeh Village 
градините от нар и фурми се поливаха 
с минерална вода извираща от съв-
сем безлюдната пустиня. Минавайки 
покрай училището мярнахме някол-
ко деца в залата по физкултура. През 
отворения прозорец ги заговорихме. 
Приветливи и с маски на лицата. Помо-
лих учителя им за снимка. Той изпрати 
едно от децата до директора за разре-
шение. Отговорът беше Не! Усмихна-
тите лица на децата и нашите веднага 
посърнаха. За първи път се докоснах 
до страха в очите им. Всички иранци се 
владеят от този страх, с който управни-
ците ги държат в шах.

Разглеждайки солните пустинни езе-
ра все още си мислех за очите на деца-
та. Зимните и летни солни многоъгъл-
ници, оцветени в бяло или черно ми 

ОТ ТЕХЕРАН ДО ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ - 
КОЯ Е ИРАНСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ

ПЪТЕПИС

В града на скорпионите и портата към пустинята Деще Кевир

Има ли вода, има живот. Оазис 
Гарме

Град Керман
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напомняха солените езера на Ботсвана 
от изминалото лято. Отново същата 
сюрреална, безкрайна повърхност с 
кристални прекрасно очертани петоъ-
гълници.

Най интересното на 15.11. беше пик-
никът в оазис с нар, люцерна, смокиня 
и минерална вода сред пустеещи пла-
нини на границата с пустинята. Посо-
ката беше гр. Мейбод. Не помня името 
на малкото градче, в което трябваше да 
си накупим продукти за пиршеството, 
което гидът щеше да приготви с наша 
помощ. Слязох с него от минибуса и му 
предложих помощта си при избора на 
продукти. Шалът ми вече не беше коп-
ринен, а памучен и здраво вързан под 
брадичката ми. Бедрата ми покрити с 
туника, а за сваляне на дънките не съм 
си и помисляла. Добре екипирана вли-
зам в зеленчуковия магазин. Има всич-
ко. Да се чудиш как се изхранва това 
86-милионно население? Да живее под-
земната вода! В добро настроение броя 
8 глави лук (шестима луди пътуващи, 
гид и шофьор), 8 тиквички, 8 средно 
големи патладжани… Нали знаете как 
понякога усещате чужди погледи по 
гърба си… Когато в магазина настана 
пълна тишина, аз все още си свируках 
с устни. Млъквайки, прибрах осмата 
царевица и се изправих. Срещнах сви-
репия поглед на тримата обслужващи 
мъже. Сведох почти невинно глава, 
направих знак, че си слагам цип на 
устата и сложих ръка на сърцето си в 
знак на извинение. Изнесох се възмож-
но най-бързо. Гидът едва ме догони. Не 
ми чете конско. Когато излизахме от 
градчето, спря на последната табела. 
На нея имаше някакви телефонни но-
мера. Разказа ми, че ги има навсякъде 
за докладване на тези, които не спазват 
установените порядки. Да стигнеш до 
затвора е нищо работа! Едва сега раз-
брах, че той се притеснява за работата 
си, а не толкова за мен. Отнемането на 
лиценза му ще е равносилно на смърт. 
Наблегна: Страхувай се от терористич-
ния режим! Терор за нищо. Страх и 
подчинение. Цял живот си свирукам. 
Колко мъдреци съм издлетила пеейки. 
Шофирам и пея. Не зная какво да кажа! 

Даже много вкусната гозба: запър-
жен до златисто лук и чесън, залят с 
изпечени и нарязани патладжани,  до-
мати, чушки и запечен с много яйца и 
сирене, не оправи горчилката ми. Ро-
нех зърната от печената царевица и си 
мислех за режима…, а колко още щях 
да науча.

ОРАНЖЕВИЯТ 
ЗАМЪК ИЛИ NARIN 

QALEH

Късно надвечер пристигнахме в 
Мейбод - град на грънчарството. Ар-
хитектурната забележителност е оран-
жевият замък или Narin Qaleh. Разпо-
ложен на пътя на коприната с възраст 
между 7 до 12000 години. Легендата 
разказва, че е принадлежал на Соломон 
и е построен от духове за една нощ. Чу-
вала съм го и на други места по света. 
Кули, водопроводна система, подземни 
зали, спираловидни стълбища, огро-
мни кални тухли, камъни и т. н.

След това в ранната вечер разгледа-
хме и се изкатерихме на Pigeon Tower 
- кула за гълъби. През 16., 17. век гълъ-
бите са ценен ресурс, особено изпраж-
ненията им. Естествена тор за краста-
вици и пъпеши. Освен това гуаното се 
използвало и за производство на барут. 
Шестетажната кула побира 14000 гъ-
лъби. До ден днешен Перу експортира 
птича тор като важен продукт.

На 16.11. тръгваме към гр. Язд, къ-
дето можем евентуално да обменим 
пари. Банковата система е затворена, 
не навсякъде може да се обменя. Без 
това всичко тече на бавни обороти. 
Можеше да съкратим пътя с 100 км, 
но има задължителна регистрация на 
коли и пътуващи, особено чужденци. 
Регистрационните пунктове са на оп-
ределени пътища, през които задъл-
жително се минава, а не през където 
ти скимне. Контрол, макар и на места 
доста фалшив. Между Мейбод и Язд 
има производство на метали, стомана, 
уран, минодобив. Природен газ има на-
всякъде. Докато обменим стана обяд, а 
ни чакат 550 км до Керман. Еднообраз-
ния сивкав пейзаж го разнообразихме с 
разговор за ситуацията в Иран. Не ми 
беше интересно, когато говореше  за 
минимална заплата от 100$, за средна 
от 300$...  На 100 развода (все по-чес-
то) се падат по 106 женитби. Лошото 
финансово състояние се отразява във 

всички сфери. Мислех си как мъжете 
стават все по безсилни и си го изкарват 
на жената. Страхът, с който ги заливат, 
е мощна спирачка. Само 10% могат да 
си позволят коли. Внесените от Китай 
са с най- ниско качество и се наричат 
коли-убийци. Наострих слух, когато 
заговори за документ за временно съ-
жителство между мъж и жена. Не бях 
чувала за такова нещо. Временният 
брак е често практикувано, защото 
внезапна проверка от т. н. съблюдате-
ли на обществения ред би те отвела до 
затвора, ако не притежаваш документ 
за консумиране на определена връзка 
между мъж и жена. На всичкото отго-
ре документът за временен брак трябва 
да бъде подписан от моллата в дадения 
район. В изненадата си забравих да по-
питам дали тази пародия се заплаща. 
На езика ми беше да попитам що за ис-
лям е това, но преглътнах. Достатъчно 
каши забърках…

Покрай пътя се появиха дървета като 
големи измъчени храсти. Попитах как 
виреят при почти нищожното количе-
ство дъжд през годината. Разказа ми за 
огромната коренова система, която дос-
тига до подземната вода. За ориз, царе-
вица теглят от 400м дълбочина. Всяка 
година подземната вода намалява.

Почти надвечер преди гр. Керман 
разгледахме древното село Мейманд, 
обект на Юнеско от 2005г. Корените 
се търсят от преди 12000г. Каменни 
гравюри и каменни жилища в скалите. 
Арийци, поклонници на Митра или от 
първите заселници на иранското пла-
то? Мейманд е седмият природен, ис-
торически и културен ландшафт, който 
получава награда ,,Меркурий“. Тежки 
условия, безводие, високи температури 
през лятото и много студени зими. В 
най-ниската част на селото се появява 
подземна вода над земната повърхност. 
Край нея видях нар, смокиня, орех и 
дюля. Дюлята беше още с плодове по 
дървото. Подвикнах към петимата от 
групата - вижте дюля, дюля насред ка-
менната пустиня! Дюлята ухае като на-
шата… Отново настана суматоха. Чер-
ната ми серия не свършваше. Вървяхме 
със старейшината на селото, който се 
готвеше да ни въведе в неговото камен-
но жилище. Пак кръстосани погледи и 
ново обяснение. Дюле на техния език 
означава пенис. Гидът ме пита: Какво 
да те правя? Добре, че не съм в Техеран 
с опция за качване в самолет за Европа.

Късно вечерта бяхме на централния 
площад - Гаджали Хан в Керман. Ком-
плекса включва базар, площад, баня, 
керван-сарай, четири джамии. В еди-
ния ъгъл на добре осветения площад 
видях площадка за ваксиниране. Без 
особен наплив…

На следващата сутрин обиколихме 
археологическите особености. Исках 
да се изнесем по бързо към другата ни 
важна цел - пустинята Kavir-e Lut. Най-
близкото населено място е гр. Shahdat, 
където преспахме в потомствени коли-
би, но със съвременни легла.

ЕДНО ОТ 
НАЙ-СУХИТЕ МЕСТА 

НА ЗЕМЯТА

На 18.11 натоварени на два джипа 
„Тойота“ потеглихме на офроуд към 
пустинята Лут, наричана Дашт-е Лут. 
Това е 34-тата по големина пустиня в 
света и е в списъка на Юнеско от 2016г. 
Лут е арабското име на пророка Лот от 
Стария завет и Корана, свързан с прате-
ника изпратен от Бог в Содом и Гомор. 
Лут означава гол и празен на азербай-
джански. Дашт означава обикновен на 
персийски. Изправена съм пред едно 
от най-сухите места на Земята. Тук на 
платото Гандом Берян е най-гореща-
та точка на земната повърхност. През 
2005 г. са измерени +71 градуса по 
Целзий. В превод от персийски, името 
на платото означава ,,препечено жито“. 
Легендата разказва за изоставен товар 
от жито. След няколко дни керванът се 
връща да го прибере, но намира жито-
то на въглени. Преди две години бях на 
най-студеното място за живеене в све-
та - Оймякон, Якутия, с рекорд минус 
72 градуса. Сега съм на най-горещото. 
Добре, че е зимен период. Топлината е 
поносима, но вятърът, който не спира, 
създава усещане за нужда от връхна 
дреха. Вятърът е създал ненадминатия 
природен феномен - Калуците. Скални 
елементи издълбани и оформени от 
вятърната турбуленция. Намираме се 
сред пясък и дюни, но в далечината, 
като че виждаме призрачен град, като 
от американските филми. Сгради, ви-

соки и полуразрушени, улици и квар-
тали… Приближихме и различихме 
най-различни познати фигури. Според 
една легенда Калуците са прокълнат 
народ, който Бог е превърнал в камък. 
През 1986 намират мъртва крава меж-
ду пясъчно-каменните фигури. Била е 
мъртва от 15г., но въпреки това нераз-
ложена. Силната горещина е изсушила 
тялото, а солената среда е спряла гни-
енето.

НАЙ-СТАРОТО 
ЖЕЛЯЗНО ЗНАМЕ 

В СВЕТА

Близо до гр. Шахдат, в пустинята, 
археолозите са намерили най-старото 
желязно знаме в света, керамики, парче 
от метеорит, и вкаменелост от нокът на 
динозавър.

Най лесно на платото се ориентирах-
ме за китовия град. От високо видяхме 
безброй огромни китове от Калуци (пя-
съчни фигури), ,,плуващи“ в едно ста-
до, в една посока и почти равни по го-
лемина. На този фон Катето ми направи 
най хубавата снимка в полет над пусти-
нята. След много як офроуд се озовахме 
пред водопад със солена вода и много 
красиви солни кристали покрай реката, 
която ще пресъхне през следващия се-
зон, ще остане само солта.

Пясък, сол, Калуци, морско синьо 
на небето, шестима замаяни пътешест-
веници в сърцето на пустинен Иран. 
Станахме част от Лут, а тя е част от 
вечността. Докосването до различното 
е предизвикателство, което зарежда 
душата. Какво тук значат някакви си 
пари, които утре инфлацията ще стопи! 
Нали видяхме най-горещата точка на 
планетата Земя! Когато мечтата става 
реалност, се е извършила революция. 
Тя е душевната награда. Покоряваш не 
пустинята, а себе си! В победата виж-
даш собствената цена. Не очакваш друг 
да те оцени. По-простичко: Благодарна 
съм!

Гр. Бам преполовява пътя ни до Пер-
сийския залив, но още сме далеч. Пъту-
вайки, гидът говори как Ирак и Саудит-
ска Арабия нямат ембарго и продават 
черното злато. Иран продава само на 
Китай, но на сигурна загуба. На Китай 
не им пука от световното мнение за 
ембаргото. Ако барела струва 80$, ки-
тайците го вземат за 50$. Дрогата идва 
от Афганистан. Младите пушат екста-
зи и се затриват. На месец отоплението, 
осветлението, топлата вода им струват 
около 30 евро. Празнуват Нова година 
на пролетно равноденствие.

Съвременния ирански гр. Бам зао-
бикаля цитаделата Бам. Произходът се 
свързва с Ахеменидите. Кръстопът на 
важни търговски пътища. Съществу-
ването на живот в оазиса  се основава 
на подземните напоителни канали, 
Qanats. Те са доказателство за техноло-
гично развитие включващо изграждане 
и поддръжка в продължение на повече 
от 2000 години. Добре, че са стабилни!

Цитаделата с всички постройки от 
конюшня, казарми, домове за управни-
ци, домове за обикновено население, 
обществени сгради, наблюдателници…
е била в центъра на връзката между 
Египет и Централна Азия. През 2003 г. 
силно земетресение убива 40000 души 
в гр. Бам. Чудя се как подземните ка-
нали, които не видях, са издържали на 
опустошението? Кой ги е изсякъл в ка-
мъка?

На 19.11. пътуваме през гр. Джирофт 
и сме все по близо до Персийския за-
лив. Градчето е на 5000г. Наричат го 
малката Индия. Климатът е много бла-
гоприятен. 700 м надморска височина 
са идеални за селското стопанство. 
През зимата от тук идват повечето зе-
ленчуци за страната. Градчето изгле-

ждаше като голямо зелено петно на-
сред пясъците. Купихме си наринджин, 
нещо средно между лимон и портокал. 
Сочен и ароматен! 

В късния следобед се паркирахме на 
бензиностанцията в градчето Чахнудж. 
Имахме нужда от нафта. 200 км ни де-
ляха от най- северната точка на прочу-
тия залив. Целта ни беше гр. Bandar-e 
Abbas. Челно се сблъскахме с корупци-
ята, която беше навсякъде. Литърът е 
само 60 ст., но резервоарите са празни. 
Без гориво в третата страна по залежи! 
Черният пазар не признава ембаргото. 
Купува се в Иран, няма значение от 
бензиностанция или се краде. Препро-
дава се в Афганистан или Пакистан. 
Съвсем се свечери, а нафта няма за 
нас. Всяко приключение крие рискове 
от най- различно естество. Наближа-
ването на нощта ги прави още по ре-
ално надвиснали над нас. Мълчаливо 
наблюдавахме как гидът набираше те-
лефон след телефон. Извиканата поли-
ция се отзова, но какво от това! Нощта 
настъпи. Доста молби отправихме към 
ефира. Не зная кое обаждане, от кое 
ниво, донесе разрешение на проблема. 

ПЕРСИЙСКИЯТ
ЗАЛИВ И ДОЛИНАТА 

НА ЗВЕЗДИТЕ

На 20.11.21г. рано сутринта плувах 
с ферибот през третия по големина за-
лив във света: 1.Мексикански 2. Хъд-
сън 3. Персийски. От пристанището на 
Бандар Абас се насочихме към остров 
Qeshm. Най-голям в залива със своите 
135км дължина и 40 ширина. Имат 100 
кладенеца за вода. Известен е с тради-
ционните дрехи, жените са най-цветни 
в целия Иран, риболов, мангрови гори, 
люпилни за костенурки, коралови ри-
фове и атрактивни географски феноме-
ни, които щяхме да изследваме. Точно 
тук под земята и под водата са най- де-
белите нефтени вени на Иран. Първата 
ни спирка беше Долината на звездите, 
на 2 милиона години. Все едно стъпи-
хме на Марс. Червени заострени кону-
си, стълбове с най- причудливи форми, 
дъги, нещо като парапети, нещо като 
стълби, пек и по пътеката между фор-
мированията. По време на пътуването 
се научих да различавам съблюдатели-
те на обществения ред. Тук ги няма-
ше. Далеч от цивилизацията, почти на 
Марс, пъплейки в жегата по долината 
на звездите настигнахме група от ме-
дицински сестри на вътрешен тури-
зъм. Бяха се скупчили около мобилен 
телефон с включена ритмична иранска 
музика от ударни инструменти. Леко 
помръдваха с рамене (забранено е жена 
да танцува на публично място). На мен 
ми трябва темпераментна музика и 
простор. Имах и двете. Влязох в центъ-
ра и закърших не само рамене, а и тяло. 
Все едно попаднах на стадион, където 
световния шампион е вкарал побед-
ния гол. Настана фурор. Танцувах, а 
те около мен викаха и пляскаха с ръце. 
Радваха се като деца. Не обърнах вни-
мание на гида, които тичаше към нас и 
викаше с пълно гърло. Продължавах да 
се нося плавно и ритмично, когато го 
видях да пада на колене пред жените. 
Молеше всички да изтрият видеата и 
снимките, защото евентуалното им по-
падане в публичното пространство или 
в ръцете на съблюдателите би му стру-
вало лиценза на туроператор. Стана 
ми жал, но той не се шегуваше. Стра-
хът от диктатурата на терористичния 
режим висеше над главите на всички. 
Прибраха телефоните. Не беше нужно 
да ме кастри. Промърмори, че винаги 
намирам начин да съм съвсем близо до 
затвора. Това ли е страната на Руми, 
Саид, Омар Хаям, Хафези или Фердо-
уси!? В наши дни някои хора виждат 

извор на надежда във връзката с древ-
ността. Надяват се археологичните им 
богатства да ги накарат да осъзнаят 
своите способности, които ще съживят 
душата на иранците. Разочарована съм, 
но повтарям, че помитането на режима 
ще започне от иранските жени. Про-
четох го в очите им. Те няма какво да 
губят.

За да наваксам и да покажа висока 
степен на приличност, преди да идем 
да плуваме на много затънтено и уса-
мотено местенце, си купих най-яркия, 
цикламен бански костюм, който по-
криваше шията, тялото, ръцете, ханша, 
краката до петите (т. нар. буркини). 
Положителната страна е скриването на 
всички бръчици и гънки. Ще пробвам 
и във Варна. 

Посетихме и една солена пещера, 
част от биорезервата, в който се движе-
хме цял ден. За първи път влизах в пе-
щера, където колкото се отдалечавах от 
входа, толкова по-топло ставаше. Ни-
кога не съм била в пещера с +35 граду-
са по Целзий. Нарастването на солните 
кристали, дълбочината, високата влаж-
ност… Не разбрах от какво се покачва 
температурата. Красотата на солните 
дантели, не може да се опише, трябва 
да се преживее.

Вечерта на връщане налетяхме на 
контрабандисти, продаващи ирански 
нефт на пакистанци. Явно има въз-
можност за източване. Не видяхме 
движещия се мотор без сигнализация. 
Попадането му в полето на нашите 
светлини доведе до отскачане на джи-
па и мотора в противоположни посоки. 
Вторият спътник върху мотора не запа-
зи равновесие и падайки едва не влезе 
под гумите на втория ни джип. Пясък, 
крясъци, закани, побеснели мъже и аз 
запътила се за първа помощ… Колко 
благодарих на Господ, че ни съжали 
и нямаше сериозни наранявания! Не 
исках да си помислям какво би ни оч-
аквало при по-сериозно произшествие. 
Май е време да се прибираме!

НА ОСТРОВ 
ХОРМОЗ С 

МЕНДЕЛЕЕВАТА 
ТАБЛИЦА

Последния ден прекарахме на ос-
тров Хормоз. Той е най-интересен за 
геолозите от цял свят. Всички цветове 
от нашия спектър са събрани в налич-
ните минерали, метали и солни обра-
зувания. Дали няма нещо да допълни 
Менделеевата таблица?

Този ден ни подари цветен Марс.
Довиждане Иран! Остава ми северо-

западната част от страната. Иран не е 
Катар или Дубай, но все пак хората се 
чувстват изключителни. Не зная дали 
да се съглася? Навсякъде се прокрад-
ва как са били велика и цивилизована 
сила преди да дойдат арабите, които 
сринали всичко. От тогава персийци-
те не са същите. Да но това е станало 
преди 1400 години. През повечето вре-
ме като че ли вървят назад, отколкото 
напред. За персийския хедонизъм дума 
да не става! Кога Великите сили ще им 
отворят по хубави карти? Сами едва ли 
ще направят нещо? Огромните им на-
ходища от нефт им носят само беди и 
ембарго. Религиозната правна система 
ги довършва. Страхът беше спътник и 
на нашата екскурзия. Бих искала  да 
видя жените танцуващи, без забрадки, 
добре образовани, по градовете и се-
лата на Иран. Жената освободи ли се, 
мъжът ще намери себе си! Славно ми-
нало, облачно настояще и неизвестно 
бъдеще!    

Д-р Нева Читалова,
Любител на адреналинови пъту-

вания и Централна Азия

Крепостта Narin. В дълбо-
чина разкопките водят до 10 
000г пр. н.е.
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Thalya - Лесно и интуитивно, тя позволява
перфектна поддръжка на турбини и 
наконченици чрез смазване и прочистване

Смазване и прочистване на 4 инструмента
за по-малко от минута в три етапа:
• Прочистване на вътрешните пътища
• Смазване
• Прочистване на излишното масло
4-те инструмента се третират едновременно,
ццелият цикъл с продължителност около 
50 секунди.

Завършете цикъл за 4 инструмента за 
12 минути в шест етапа:
• Прочистване на вътрешните пътища
• Вътрешно почистване
• Вътрешна и външна дезинфекция
• Смазване
• Пр• Прочистване на излишното масло
• Изсушаване
4-те инструмента се третират
едновременно и целият цикъл 
продължава около 12 минути.

Значението на поддръжката на наконечниците и турбините 

НОВИ МОДЕЛИ 2022

Thalya Plus - почистване, вътрешна и 
външна дезинфекция, смазване, 
прочистване и сушене в един цикъл
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL: 
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С 

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9403 ДУШИ!

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@bzs.bg 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
 Емилия Караянева, ekaraianeva@mail.bg
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
 Доц. Елка Радева
 Проф. Владимир Панов
 Д-р Юра Пандушева
 Д-р Йоанна Йонкова
РЕКЛАМА:
 д-р Тодор Кукуванов todorkoukouvanov@mail.bg
Броят е отпечатан на 20.1.2022 г.
Тираж: 9403 бр.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на по-
местените реклами и вложки.

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ПРОДАВА:

Продавам оборудван стоматологи-
чен кабинет в Стара Загора работещ и 
в момента, отлична локация, 50кв.м. 
За контакт: 0888239431

Продавам апартамент 94м2 със 
статут на дентален кабинет. Самосто-
ятелен вход; частично обзавеждане; 
СОТ;трифазен ток. Гр. Варна ж.к. Вл. 
Варненчик; тел. 0888951294.

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет. За информа-
ция - 0896722426

Продавам зъболекарска машина, 
стол за пациента, Флекс, юнит модел 
Алтернатив. Машината е с вграден 
ултразвуков скалер, електрически 
микромотор, турбинен шлаух със 
светлина,трифункционална ръкох-
ватка и стол за стоматолога. Юнитът 
е в добро състояние  и функционира 
напълно. Сменена е поради обновя-
ване на кабинета. Възможност за ог-
лед-Хасково. Цена:  2000лв. Тел: 0888 
605 918.

Продавам стоматологична ма-
шина (ЮС-7) в отлично състояние, 
периферия приставки за ел. диаг-
ностика и каутеризация. Турбинен 
наконечник;резервни части. Цена:600 
лв. тел: 0878671036 Д-р Божинова

Продавам турски компресор 
150л,с обезумителен шкаф с врати-
чка с размери ш/Д/в 49/49/79см,без 
проблеми, малко използван-600лв. 
София 0878778012.

Продавам испански посетителски 
модул с 3 места, дълж.160см, шир. 
48см, вис. на седалките 42см-300лв. 
София 0878778012.

Продавам китайски стол 
ZC9200,горно окачване, в отлично 
състояние, с периферия или без, до-
говаряне. София - 0878778012.

Машината е с аспирация, сепара-
тор Dur, рефлектор Faro, безмаслен 
компресор. Цена по договаряне. Пер-
фектно състояние. Контакти: Д-р В. 
Димитрова тел.: 0889 007960

Продавам : Пълно оборудва-
не за стоматологичен кабинет 
тел.0887/393140

Продавам :Сух стерилизатор 
тел.0887/393140

Продавам стоматологична маши-
на ЮС 7 М, работеща, с компресор. 
За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р 
Петкова

Продавам стоматологичен Юнит 
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За 
информация: 0882/ 080 082

Продавам дентална практика в 
Пазарджик, оборудвана и работеща, 
отлична локация, 2 кабинета с 2 са-
нитарни възела. За контакт - 0888 
833194 или sms (след 20h)

Продавам апартамент от 58 кв.м. 
на 1-ви етаж, обособен като два 
дентални кабинета, работещи и в 
момента. Практиката е от 1992г. Гр. 
Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. За 
контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29

Продавам стоматологична маши-
на и стол – Медия, запазени. Цена: по 
договаряне. За контакти: 0888 65 27 
96 и 0886 97 21 87 – Д-р Петрова 

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет Тел. 0889 
765 295

Продавам стоматологична маши-
на ЮС7Медиа в много добро състоя-
ние. Д-р Е. Вълчева, тел. 0888914504 

Продавам дентален юнит Sonar 
Plus - Италия, горно окачване, на 1 
година, в отлично състояние. Елек-
трически и въздушен микромотор, 
италиански духалки, ултразвук и 
други. За информация - д-р Кр. Бозов, 
тел.0888939192, гр. Пловдив. Цена 
7000 лв.

Продавам Стоматологична ма-
шина и стол Gnatus с шест гнезда 
за наконечници. LED рефлектор с 
голяма осветеност. Вграден апекс 
локатор, виталитет, патогалванизъм. 
Сестринската част е с четири гнезда. 
Машината е на сервизно обслужване 
всеки месец от сертифициран техник 
на Gnatus. Варна Д-р Молдованов 
0887214797

Продавам - пълно оборудван сто-
матологичен кабинет в гр. Пловдив 
(стоматологична машина и стол Ме-
дия 7М, в много добро състояние, 

заедно с инструментариум). Оборуд-
ването може да се закупи и отдел-
но. Цена при запитване.  Тел. 0898 
439547

Продавам апартамент 94м2 със 
статут на дентален кабинет. Самос-
тоятелен вход; частично оборудван; 
трифазен ток; СОТ. гр. Варна ж.к. Вл. 
Варненчик тел.0888951294

Продавам използвани стоматоло-
гична машина, автоклав, инструмен-
ти и друго оборудване за дентален 
кабинет. Цени по договаряне. Гр. Со-
фия, тел. 0888952660

Продавам работеща, китайска 
зъболекарска машина, компресор, 
хирургичен шкаф, масичка. Цена по 
споразумение. Д-Бонева 0888421693

ДАВА ПОД НАЕМ:

Давам под наем оборудвана ден-
тална практика в гр.Варна, идеална 
локация,разработена от 15 години. 
За информация д-р П.Дойчинов 
0887417153

Давам смяна под наем в напъл-
но обзаведен и оборудван кабинет в 
медицински център в град Бургас. За 
контакти:0898618623

Давам под наем обзаведен стома-
тологичен кабинет Пловдив в меди-
цински център Филипополис, тел за 
инфо 0896 17 87 68 Маркова

Давам под наем/продавам/ два 
зъболекарски кабинета в идеален 
център на гр. Враца - напълно обо-
рудвани, съвременна техника. тел. 
0878 45 70 43

Дентален център 2 в сградата 
на ДКЦ 7 - гр. София, дава смяна 
под наем в работещ дентален ка-
бинет- партер. Информация на тел. 
02/8033951- до 14 ч. и 8033953 - до 
18 ч.

Отдава се смяна под наем в дено-
нощен спешен кабинет по дентална 
медицина в гр. Пловдив. За инфор-
мация: Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 
или д-р Славова – 0885/ 84 48 42

Давам под наем помещение, под-
ходящо за зъболекарски кабинет, 35 
кв. м., гр. Пловдив, кв. ”Прослав”, до 
пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – 
Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, работещ 
от 1992г. в апартамент на 1-ви етаж 
в едно с друг работещ кабинет. Гр. 
Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. За 
контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29

Давам под наем оборудван и ра-
ботещ дентален кабинет в центъра на 
гр. Пловдив За контакти: 0898 35 75 
34 – Д-р Петрова

Давам смяна под наем в кабинет 
в гр. Пловдив, ул. „Царево” № 1, кв. 
Съдийски, до Германо-българската ла-
боратория или продавам напълно обо-
рудвана практиката, намираща се на 
този адрес. Тел. за връзка: 0877 769 099

Давам под наем стоматологичен 
кабинет (самостоятелна сграда) със 
санитарен възел, чакалня и самосто-
ятелен вход. Kабинетът е в ЖК „Тра-
кия“ и е работил като денонощен. Ме-
сечен наем 400 лв. Тел: 0895443171, 
0888217713

Давам под наем кабинет в гр. Асе-
новград. За контакти: 0877 12 94 84

Давам под наем оборудвана ден-
тална практика в гр. Варна, идеална 
локация, разработена от 15 години. 
За информация д-р П. Дойчинов 
0887417153

ТЪРСИ:

Търся млад колега ,владеещ нем-
ски език, да поеме моята практика в 
Германия. За кореспонденция: Д-р 
Панов, e-mail dr_kpanov@yahoo.de 

Лекар по дентална медицина 
търси работа на смени или смяна под 
наем в гр. Асеновград или околност-
та. За контакти: 0884 72 92 41

Дентален асистент търси работа 
в гр. Пловдив или областта. За кон-
такти: 0887 58 22 95

Предлагам работно място в раз-
работен кабинет в гр. Сърница на 
млад и амбициозен колега за работа 
минимум 3 дни в седмицата. Запла-
щането е обвързано с обема на извър-
шена работа. За контакти Д-р Топчие-
ва 0882 400622

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата 

годишнина на д-р Рамадан Кенан Нешад, като 
му пожелава много здраве, много късмет, лично 
щастие, чудесни мигове и много лични и профе-
сионални успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръгли-

те  годишнини на д-р Емилия Николова, д-р Геор-
ги Пенджаков, д-р Баря Камарска, д-р Гълъбица 
Спахиева, д-р Мария Устаилиева и д-р Глория 
Чернева,   като им пожелава  здраве, много къс-
мет, лично щастие, истински хора до тях , чудес-
ни мигове  , много лични и професионални успе-
хи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

Германската биотехнологична 
компания BioNTech, парт-
ньор на фармагиганта Pfizer 

в разработването на ваксина срещу 
COVID, и британският доставчик 
на системи за вземане на бързи 
решения, базирани на изкуствен 
интелект (АI), InstaDeep, съобщи-
ха, че са разработили нов метод 
за анализ на наличните в свето-
вен мащаб данни от секвениране, 
което дава възможност да бъде 
предсказана много време предва-
рително появата на високорискови 
варианти на коронавируса SARS-
CoV-2, предаде Ройтерс.

Новият изчислителен метод, из-
вестен като Early Warning System 
(EWS), е разработен на базата на 
изчислени от изкуствен интелект 
показатели за избягване на имун-
ния отговор (escaping) и здраво-
словно състояние.

Според експерти към момента 
всяка седмица се откриват над 10 
000 нови вариантни последовател-
ности и специалистите не са в със-
тояние да се справят със сложни 
данни в този обем и мащаб.

По време на пробния период раз-
работената от двете компании сис-
тема е идентифицирала средно два 
месеца предварително над 90% от 
определените от СЗО варианти на 

коронавируса, обозначени като ня-
колко типа - варианти на загриже-
ност (VOC), варианти на интерес 
(VOI) и варианти под наблюдение 
(VUM).

Посочените от СЗО варианти 
алфа, бета, гама, тета, ета и оми-
крон са били открити от EWS през 
същата седмица, когато последова-
телността им беше определена за 
първи път, казват учените.

Вариантът омикрон е бил кла-
сиран като високорисков в същия 
ден, в който неговата последова-
телност е станала достъпна.

Системата EWS е открила оми-
крон в деня, в който последовател-
ността му е качена за първи път 
като вариант с най-високо избягва-
не на имунитет между над 70 000 
варианта, открити между началото 
на октомври 2021 г. и края на ноем-
ври 2021 г.

Резултатите от проучването под-
чертават, че EWS е в състояние да 
оценява новите варианти за мину-
ти и да наблюдава рисковите ли-
нии на вариантите почти в реално 
време, отбелязват в общо изявле-
ние двете компании.

РАЗРАБОТИХА СИСТЕМА ЗА РАННО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НОВИ 
ВАРИАНТИ НА SARS-COV-2

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ 
ПО ПРОЕКТ „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Новият метод за прогнозиране е разработен на базата на 
изкуствен интелект (AI)

От там посочват, че той се увеличава от 273 
на 500 лица.

През месец септември 2021 г. са одобрени 
промени в критериите за избор на операция „Спе-
циализация в здравеопазването“. Те касаят както 
увеличение на бюджета, така и промени в инди-
каторите за изпълнение и резултат, поясняват от 
ведомството.

С промените се предвижда общият бюджет на 
проекта да се увеличи от 3 500 000 лв. на 5 852 900 
лв. От 190 на 350 се увеличава броят на заетите 
участници, включително самостоятелно заети в 
приоритетни сектори на икономиката.

Очакваните резултати след приключване изпъл-
нението на проекта са броят на участниците, при-
добили квалификация, да се увеличи от 218 на 230 
специализанти. От 50 на 270 ще се увеличи броят 
на участниците в процес на специализация.

Проектът дава възможност на лица, започнали 

обучението си за придобиване на специалност да 
продължат и завършат обучението си. Подкрепят 
се лекари-специализанти, лекари по дентална 
медицина-специализанти, специализиращи меди-
цински сестри и акушерки. 

Специализантите следва да са със сключен до-
говор за обучение за придобиване на специалност 
в системата на здравеопазването по реда на отме-
нената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването, или 
да се обучават по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за 
придобиване на специалност в системата на здра-
веопазването.
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СЪБИТИЕТО СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ КАРИС М СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА KULZER DENTAL 
И Е ЧАСТ ОТ БОГАТА ПРОГРАМА ОТ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 30 ГОДИНИ KULZER В БЪЛГАРИЯ

В курса ще бъдат разгледани всички етапи от съвременното протетично лечение и факторите за дългосрочен успех:
- Избор на вертикална или хоризонтална препарационна граница 
- Анатомично позициониране на коронарния контур 
- Контрол на меките тъкани чрез временни конструкции 
- Снемане на прецизни отпечатъци и интраорално сканиране 
-  Важни етапи при изработка на конструкцията в лаборатория
- Избор на съвременни CAD CAM протоколи 
- Правилно циментиране на точни и добре интегрирани постоянни конструкции

Тези характеристики гарантират дълготрайни и функционални резултати.
BOPT техниката изисква определени протезни стъпки до крайните отпечатъци.  
Изисква различни подходи към временната терапия – специфично управление на меките тъкани и препарационните граници. 
Вярното триизмерно изображение на устната кухина е неизменен инструмент при предаване на цялостната необходима 
информация на зъботехническата лаборатория – интраоралното сканиране, прецизни отпечатъци, избора на метода на 
лабороторна работа със съвременни CAD CAM протоколи.

КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА КОМПЛЕКСНА ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ.  
B.O.P.T ТЕХНИКА НА ПРЕПАРИРАНЕ

Събитието ще бъде в 2 части: -  Теоретична част - 10.00 – 12.00 часа
  -  Обедна почивка - 12.00 – 13.00 часа с включен кетеринг

- Практическа демонстрация на различни клинични случаи в отделни стъпки и техните решения 
- Аналогови и дигитални отпечатъци – какво се промени?
- Интраорално сканиране – предимства

Участниците ще получат ваучер за 10% отстъпка от покупка на материали валиден през цялата 2022 г.

Осигурена е зала със стриминг апаратура и ще се излъчва онлайн в реално време.

Превод: д-р Павлина Колева, лекар по дентална медицина

За записване: Карис М  - София, ул. Феликс Каниц 20 тел: 029523201, 9531580, 0888519790, 0886229 762, 02443 55 31; e-mail: office@carisbg.com

Тънкости при B.O.P.T техника на препариране - избор на препарационна граница, 
мениджмънт на меките тъкани, особености при традиционния отпечатък  

и интраоралното сканиране
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Цена на кърса – 720 лв.
Ранно записване до 15.02.2022 г. – 620 лв. 

Цените са с включено ДДС
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ПРЕДСТОЯТ МНОГО ВЪЛНУВАЩИ СЪБИТИЯ! 

• 26 февруари 2022 г.
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС с водещ РОБЕРТ ВИДОЛОВ, сертифициран 
демонстратор на Kulzer с над 30 годишен опит с материалите 
Изработка на високоестетични фасети и единични 
коронки без метал от Signum Ceramis и Signum Matrix

Индивидуализиране на 3D принтирани временни и 
постоянни зъби със Signum Matrix и Pala creactive. 
Ще се работи с най-новия 3D принтер на Formlabs

• 12-ти март 2022 г. 
д-р СТЕФАНО ЛОМБАРДО в България
Тънкости при B.O.P.T техника на препариране 

За първи път в България!
• 7-9 април 2022 г.
Мобилна академия Kulzer Dental
Два специално оборудвани камиона ще 
се трансформират в 2 зали и ще да-
дат възможност на участниците да 
се потопят в бъдещето на дигитал-
ните технологии и последните ново-
сти в денталната медицина! 

През 3-те дни ще се провеждат практически демонстрации с въз-
можност за работа и изпробване на представените материалите и 
апаратура: Фотокомпозити, бондови системи включително Charisma 
One - най-новите нанохибридни фотокомпозити на Kulzer; Интраорал-
ни скенери Cara /Medit/ i500 и i700; Отпечатъчни материали; Heraceram 
Saphir и Heraceram Zirkonia 750, Signum, новите протезни зъби Delara. 

На Ваше разположение за консултации и демонстрации ще бъдат май-
стор-зъботехник Thomas Backscheider и Mateusz Misiak от Kulzer Dental

Групите за посещение са от по 7 човека, 
като са осигурени гидове, превод на български и дезинфекци.
Всички мероприятия от Мобилната академия са  
НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ! 

Всеки участник ще получи ваучер за 10% отстъпка
валиден до края на годината и безплатна мостра от материал  
на Kulzer, както и възможност да участва в томбола с награди! 

• 20-21 май 2022 г.
МАЙСТОРСКИ КЛАС с водещ РУДИГЕР НОЙГЕБАУЕР 
Heraceram Zirconia 750 на фронтални зъби с възстановяване 
на гингива с голяма алвеоларна ретракция

Скъпи приятели, през 2022 г.  
се навършват 30 години от 

представителството на  
 в България!

Специализирани осветителни тела за денталната 
практика подходящи за хирургия, имплантология и ендодонтия 

НОВИ МОДЕЛИ 2022
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ACEMSO15 F 

STARLED3 NX 

STARLED5 NX
• висококачествено ниво на 
осветеност
• цветова температура от 4.500 °K
• ясна осветеност при 130 000 lux
(160 000 lux по избор)
• изключителна продължителност 
с нисс ниска  консумация (75 W)

• висококачествено ниво на
осветеност
• цветова температура от 4.500 °K
• ясна осветеност при 130 000 lux
(160 000 lux по избор)
• изключителна продължителност
с нисс ниска консумация (69 W)

• висококачествено ниво 
на осветеност
• цветова температура от 4.500 °K
• ясна осветеност при 110 000 lux
• изключителна продължителност 
с ниска  консумация (25W)


