
А К Т У А Л Н О! 

ДЕНТАЛНИТЕ СТАНДАРТИ СЕГА 

  

 Българският зъболекарски съюз провежда изключително сериозни действия за 

преработка и отпадане на забранителните клаузи в изпратените от Министерството на 

здравеопазването проекти на Медицински стандарти по дентална медицина. 

Стандартите са обект на Министерството на здравеопазването и националните 

консултанти в експертни съвети. 

 БЗС използва следните инструменти за въздействие – УС на БЗС, временна 

Комисия за изготвяне на становище по медицински стандарти, двама национални 

координатора в експертни съвети за медицински стандарти. 

 Информираме съсловието за следното: 

 Следва да цитираме директно д-р Николай Шарков, Председател на УС на БЗС, 

на заседанието на УС на БЗС на 19.10.2019 г.: Българският зъболекарски съюз не 

отговаря за написването на стандартите. Но Българският зъболекарски съюз се е 

нагърбил с функцията да може да съдейства за корекция на стандартите, за да не се 

блокира дейността на практикуващите лекари по дентална медицина на територията на 

страната. Ние създадохме работна група, комисия в състав: доц. д-р Тодор Узунов – 

председател, заместник-председатели са д-р Светослав Гачев и д-р Валентин Павлов, и 

д-р Борислав Миланов е секретар на работната група. Членове на групата са: доц. д-р 

Силвия Димитрова, доц. Павел Станимиров /за да има корелация между стандарти и 

правила/, д-р Николай Шарков, д-р Бисер Ботев, д-р Трифон Антонов, д-р Нелия 

Михайлова, д-р Дуков, д-р Хаик Папазян, д-р Таков и д-р Димов.  

Работната група имаше две заседания. Първото заседание беше изключително 

важно, като се взе решение за план за действие на работната група по стандартите.  

На второто заседание се прие да се работи за съсловен образец за преодоляване 

на забранителните клаузи. 

Във връзка с  плана за действие с д-р Гачев имахме среща със заместник-

министъра на здравеопазването Жени Начева.  

След срещата със заместник-министър Начева,входирахме в МЗ следното писмо: 

„Във връзка с   проекта на Закон за изменение и допълнение за лечебните 

заведения, публикуван за обществена консултация на електронната страница на 

Министерството на здравеопазването, Българският зъболекарски съюз настоява да бъде 

прието следното прш: 

В чл. 6а, ал. 3 накрая да се постави запетая и да се добави текстът: „с 

изключение на медицинските стандарти за дентална медицинска помощ“. 

Мотиви: Денталната медицина в България се базира на лечебни заведения за първична 

извънболнична дентална помощ, осъществявана от лекари по дентална медицина, 

отговарящи на всички необходими изисквания съгласно Закона за лечебните заведения. 

Медицински стандарти с нива на компетентност не отговарят на съществуващата 

реалност на денталната грижа за българските пациенти. Освен това в Европейския съюз 

денталната грижа се реализира основно на базата на лечебни заведения за първична 

извънболнична помощ, в които няма различни нива на компетентност. 

Образците за изработване и актуализиране на медицински стандарти, изработени 

на базата на сега действащата разпоредба по чл. 6а, ал. 3 от Закона за лечебните 

заведения, са съобразени с реалността в хуманната медицина, но не отговарят на нуждите 

на денталната медицина в Република България.  



С оглед спецификата на денталната медицинска помощ считаме, че в 

медицинските стандарти, които се отнасят за нейното осъществяване, не следва да има 

нива на компетентност, което изрично трябва да бъде записано в Закона за лечебните 

заведения, за да бъде осигурен пълен обем на дентална помощ на гражданите на 

Република България.“ 

 По нататък ние с комисията предложихме образец за разработване и 

актуализиране на медицинските стандарти в които се премахват ограниченията по 

компетентност. 

 Въз основа на нашата реакция МЗ отговори със следното писмо, което е 

адресирано до мен в качеството ми на координатор на експертния съвет по 

специализирана дентална медицина  и до д-р Светослав Гачев в качеството му на главен 

координатор на експертния съвет по общи дентална медицина. Знаете, че в експертния 

съвет е и доц. д-р Силвия Димитрова.  

Писмото е следното: 

„Уважаеми д-р Шарков,  

Уважаеми д-р Гачев,  

Във връзка с  Ваше писмо относно необходимостта от промяна в структурата на 

медицинските стандарти по денталните специалности Ви обръща внимание, че съгласно 

Закона за лечебните заведения дейността на лечебните заведения и на медицинските и 

другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските 

стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата 

на пациента. В закона е регламентирано съдържанието на медицинските стандарти, като 

е необходимо те да включват: 

-основна характеристика на медицинската специалност/медицинската 

дейност; 

- изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по 

медицинската специалност/медицинската дейност; 

- изисквания за осъществяване на дейностите по медицинската 

специалност/медицинската дейност в структури на извънболничната  болничната 

помощ; 

- критерии за качество на изпълняваните дейности по медицинската 

специалност/медицинската дейност. 

Изискванията следва да бъдат определени за дейностите в извънболничната и в 

болничната помощ, като по отношение на болничната помощ, нива на 

компетентност се определят само за дейностите/специалностите, за които това е 

приложимо. 

С оглед на това примерният образец за разработване на медицински стандарт в 

областта на денталната медицина е със следната обща структура: 

1.Основна характеристика на медицинската специалност. 

2.Изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по 

специалността.  

3. Изисквания за осъществяване на дейността, включително и критерии за 

качеството на изпълняваните дейности. 

Всеки един от тези раздели следва да бъде детайлизиран в съответствие със 

спецификата на съответната дейност в областта на денталната медицина. 

Във връзка с  гореизложеното моля в качеството Ви на главни координатори на 

двата експертни съвета по дентални дейности да организирате финализирането на 

проектите на медицински стандарти по денталните специалности. 

Окончателните варианти следва да изпратите на хартиен и електронен носител 

във възможно най-кратки срокове.“ 



 От своя страна на същия УС на БЗС, доц.д-р Тодор Узунов, зам.председател на 

БЗС, подчерта следното: 

След анализ комисията установи,  че проблемът в денталните стандарти идва от 

образеца, който е изпратен от Министерството на здравеопазването към експертните 

съвети за изработването. Той е същият с тези, които важат в общата хуманна медицина.  

В хуманната медицина разделянето на специалности разделя както болничните 

заведения, така и доболничната помощ в една много конкретна специфика. По 

отношение на денталната медицина в разделението на специалностите имаме 11 

специалности. В България от 10000 стоматолози са регистрирани 180 специализирани 

лечебни заведения в доболничната помощ лечебни заведения по дентална медицина. 

Всички останали функционират като доболнична първична дентална помощ. Това е 

много важно.  

В писмото на заместник-министър Жени Начева се разграничава отново само 

болнична и доболнична помощ. В Закона за лечебните заведения, чл. 6а основно се 

разграничава доболнична и болнична помощ. Никъде няма разграничаване по отношение 

на текстовете, касаещи медицинските стандарти на първична и специализирана 

доболнична помощ. Това е изключително важно да се разбере. От там идва и целият, 

може би, конфликт в стандартите, касаещи денталната медицина: смесването на 

компетентност на лицата и смесването на лечебните заведения.  

Правим предложение, около което се обединихме в комисията, да променим 

образеца с изисквания към създаване на медицински стандарти в денталната медицина. 

Да бъде отчетена спецификата както на лечебните заведения, които функционират на 

територията на нашата държава, така и спецификата в денталната медицина. 

Всичките усилия в писмата, които д-р Шарков цитира, са именно в тази посока – 

желание да развържем ръцете на експертните съвети да отразят спецификата на 

денталната медицина и на лечебните заведения в страната.  

Нашето предложение като комисия е да не разграничаваме първичната и 

специализираната доболнична помощ в денталната медицина. Това, което можем в 

момента да преодолеем като конфликт е смесването на компетентността на отделните 

лекари по дентална медицина и съответно задълженията произтичащи от регистрацията 

на лечебното заведение. 

 По този начин ще успеем да запазим съсловието единно, без противопоставяне. 

Принципалът, който изисква от нас това, е Министерството на здравеопазването, а от 

другата страна е нашето съсловие като цяло. По този начин намираме решение за 

разсичане на Гордиевия възел.  

От своя страна д-р Светослав Гачев отбеляза: Ние в комисията го обсъждаме вече 

няколко пъти. Основното са нивата на компетентност. Те създадоха голямото 

напрежение в специалните правила. Нивата на компетентност  - от една страна действаме 

да отпаднат от законопроекта за изменение на Закона за лечебните заведения, което е 

основно постижение според мен.  

От друга страна работим активно тези нива на компетентност да отпаднат в 

образците.  

Искаме образецът, който сме представили, да бъде основание на националните 

консултанти по отделните специалности да направят ново предложение, което да не бъде 

с нива на компетентност. Нивата на компетентност биха възприемани в съсловието  като 

забрани.  

Какъв ще е крайният резултат? Когато се изготвят крайните стандарти, ние ще 

имаме 10 стандарта без нива на компетентност. Общият сбор на всички стандарти ще 

бъде единен стандарт за лекаря по дентална медицина. Той ще отговаря по всички 



стандарти независимо дали работи в специализирано лечебно заведение или в първично 

лечебно заведение.  

Необходимо е да внимаваме какъв е обемът и съдържанието на отделните 

специалности. Това е много интензивно по отношение на контрола.  

 В своето изказване доц.д-р Силвия Димитрова подчерта:  Това, за което говорим 

в момента, да се махнат нивата на компетентност – това е едната страна на нещата. Ние 

трябва да внимаваме какво е изискването за оборудването и за всичко останало. Ако ги 

махнем, всяка практика ще бъде проверявана по общия стандарт. Надявам се сега веднъж 

завинаги това нещо да стане ясно. Когато говорим за стандарти, ще трябва да гледаме не 

само нивата на компетентност и това дали някой има или няма специалност, а всички 

останали изисквания към нашите практики, които ще залегнат като изисквания в тях.. 

 По съществото на дебатите за стандартите активно отношение взеха д-р Трифон 

Антонов, председател на УС на РК на БЗС гр.Пловдив, д-р Константин Даков, 

председател на КК на БЗС,  д-р Хаик Папазян, член на КК на БЗС. 

 В последващия период дейността на БЗС бе насочена към финализиране на 

стандарти без ограничения. 

Главните координатори на двата експертни съвета по дентални дейности 

предложихме нов проект с отпадането на нива на компетентност в извънболничната 

дентална помощ, приет от г-жа Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването. 

Образецът е обсъден от д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС и доц. д-р Тодор 

Узунов, зам.-председател на УС на БЗС и председател на временна работна комисия с 

националните консултанти – членове на двата експертни съвета в нарочни срещи, с цел 

консенсусно единно решение. По време на тези срещи те получиха уверение в 

готовността им да преработят внесените в Министерство на здравеопазването проекти 

на медицински стандарти, съгласно новия образец. 

Изложеното по цялостната дейност на БЗС за изготвяне на медицинските 

стандарти за дентална дейност определно решава проблемите на лекарите по дентална 

медицина, упражняващи своята професия в Република България без ограничения  от нива 

на компетентност. 

 

Кратък протокол на развитието на денталните стандарти 

 

1. Денталните стандарти са законово задължение само на МЗ, без ангажимент за участие 

на БЗС, за разлика от Правилата за добра медицинска практика. 

2. БЗС, изпълнявайки стриктно своите задължения за защита интересите на съсловието, 

проведе и провежда активна работа за преодоляване на рестриктивните елементи  в 

наличните дентални стандарти. Това се осъществява чрез УС на БЗС, временна 

Комисията за изготвяне на становище по медицински стандарти, с председател  доц. д-р 

Тодор Узунов и националните координатори на екипите от експерти на МЗ д-р Николай 

Шарков и д-р Светослав Гачев. 

3. Български зъболекарски съюз, след проучване и обсъждане на извънреден 

Управителен съвет, създаде нарочна Комисия, която  разгледа, обсъди и даде становище 

по предложените проекти от националните консултанти. 

4. В официална кореспонденция с Министерство на здравеопазване беше разяснено, че 

95% от денталната медицина в България се базира на лечебни заведения за първична 



доболнична помощ, осъществявана от лекари по дентална медицина, отговарящи на 

всички необходими изисквания съгласно ЗЛЗ.  

5. Образците за изработване и актуализиране на Медицински стандарти, изпратени до 

националните консултанти, бяха изработени на базата на чл. 6а, ал. 3 от ЗЛЗ и са 

съобразени с реалността на хуманната медицина, но категорично не отговарят на 

нуждите на денталната медицина в Република България, въвеждайки нива на 

компетентност, в зависимост от регистрацията на лечебното заведение. 

6. УС на Български зъболекарски съюз заедно с националните консултанти предприе 

инициатива за съобразяване на Образеца за изработване на медицински стандарти със  

спецификата на денталната медицинска помощ, осъществявана в нашата страна и 

отпадане на забранителните текстове.  

7. В резултат на проведените преговори от координаторите на БЗС с Министерството на 

здравеопазването се получи писмо-отговор от г-жа Жени Начева, Зам. Министър на 

здравеопазването с указания примерния образец за медицински стандарти в областта на 

денталната медицина да притежава  обща структура без забрани. Изискванията следва да 

бъдат определени за дейностите в извънболничната помощ, като не се изисква 

определяне на нива на компетентност.   

8. Предложено бе и бе прието в ЗИД на ЗЛЗ да се направи поправка да отпадне 

изискването в денталната помощ да се изискват стандарти с нива на компетентност. 

9. Изработен бе и приет от МЗ  образец-указание без нива на компетентност за 

медицински стандарти, отговарящ на образеца на БЗС, по който да бъдат финализирани 

проектите за Медицински стандарти в областта  на денталната медицина 

10. Проведени бяха обсъждания от д-р Николай Шарков и доц.д-р Тодор Узунов с 

националните консултанти и се премина към преработка от страна от последните на 

денталните стандарти, с отпадане на забранителните нива на компетентност. 

Стандартите ще важат за всички лекари по дентална медицина в първичната и 

специализирана дентална помощ без ограничение за цялостна клинична дейност. 

 

        
Д-р Светослав Гачев     Доц. Тодор Узунов  

Зам.-председател на УС на БЗС   Зам.-председател на УС на БЗС 

Зам.-председател на временна Комисия  Председател на временна Комисия за  

за изготвяне на становище    изготвяне на становище  

за медицинските стандарти    за медицинските стандарти 

 

 

 


