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ЗЪБОЛЕКАРИ ЗА ПРОМЯНА

(брой 5 (21), февруари 2018

Обръщение на д-р анатОлий 
Кънев – председател на сбЗ

Уважаеми колеги и партньори,
Това е първият брой на вестника за 2018 г. 

и използвам случая да ви пожелая успешна и 
здрава година! А тя така се е разбързала, че 
вече и мартенички 
вър зала. 

В края на 2017 г., 
на 16 декември, се 
проведе отчетно-из-
бор ната  конференция 
на Сдружението на 
българските зъбо-
лекари, на която бе 
избран нов Управи-
телен съвет. От името 
на всички искам да благодаря на колегите за 
доверието, да ги уверя, че идеите ни са в до-
бри ръце и имаме воля да ги осъществим. На 
10 февруари 2018 г. в гр. Кюстендил се проведе 
конференция за избор на зъболекар за 2017 г. 
Номинираните колеги бяха д-р Узунов от гр. 
София, д-р Маджарова от гр. Пазарджик и д-р 
Василев от гр. Тутракан. Носител на приза „Зъ-
болекар на годината“ стана д-р Юрий Василев. 
На второ място и трето място бяха номинира-
ни, съответно, д-р Стоимен Узунов от гр. Со-
фия и д-р Елена Маджарова от гр. Пазарджик. 
Честито на призьорите – колеги със сериозни 
практики, допринесли немалко за престижа на 
професията.



02 201802

Обръщение от д-р Анатолий Кънев – 
председател на СБЗ
стр. 1

Отчетно-изборна конференция
стр. 3 

Празник на добрите сърца
стр. 4

Честване на Св. Аполония и връчване на 
наградата „Зъболекар на годината“
стр. 5

Владимир Димитров – Майстора
стр. 11

Империята отвръща на удара
стр. 15

Писмо до Министъра на здравеопазването
стр. 16

Субпериосталните импланти
стр. 18

Отново ни гостува сп. „Мединформ“. 
Владимир Панов. Исторически данни за 
лошия дъх
стр. 24

Джулай морнинг – празник на свободните 
зъболекари
стр. 31

На 12 февруари от 10.00 ч. дадохме прес-
конференция в БТА, където бяха обявени номи-
нациите и бяха представени идеите на Сдруже-
нието, обединени под темата „Край на моно-
полите в стоматологията“ (цялата пресконфе-
ренция може да бъде видяна на нашия сайт, 
както и на сайта на БТА). Отзиви и репортажи 
бяха излъчени от 22 медии. Отзова се и ръко-
водството на официалния съюз в  лицето на д-р 
Шарков и д-р Миланов. Избързаха да изпратят 
почти заплашителна „депеша“ до всички чле-
нове (публикуваме писмото им). Поведението  
си аргументират с довода, че сме представили 
неверни данни. Писмото, което изпратихме до 
министъра, беше одобрено от членовете на 
СБЗ на конференцията на 10 февруари 2018 г. в 
гр. Кюстендил  (публикуваме текста на писмо-
то). Използвам случая да помоля за извинение 
всички колеги от страната, ако сме изложи-
ли неверни данни и факти. Ние смятаме, че е 
редно да се говори пред, а не през медиите, 
а най-джентълменско е чрез дела. Сдружение-
то на българските зъболекари не е опонент на 
Българския зъболекарски съюз.  Да, задължени 
сме да членуваме в БЗС, но не сме задължени 
да мълчим, когато имаме конструктивни идеи. 
Не смятаме, че проблемите в зъболечението 
се решават правилно, а право на сдружаване и 
гражданска съвест имат всички. Това, че „импе-
рията отвръща на удара“, ни мотивира да пред-
ставяме проблемите си. Искаме също така да 
уверим колегите си, че страхът от институциите 
не води до нищо градивно. 

В предните броеве на вестника сме разра-
ботили проблемите, които стоят пред нас – във 
връзка със застраховането, спешната помощ, 
специализациите, профилактиката – не е не-
обходимо да ги повтаряме. Намерението ни 
е да изискаме среща с Министъра на здраве-
опазването и Комисията по здравеопазване в 
парламента. Искането ни за Камара на зъболе-
карите зависи от вас, колеги. Пишете ни, за нас 
е важно вашето мнение – искаме ли закон за 
оралното здраве и как да се въведе.

Следващото мероприятие на Сдружението 
ще се проведе на 1 юли 2018 г. в Албена. За нас 
то е Джулай морнинг – празник на свободните 
зъболекари.

Заедно можем повече!

в брОя



201802 3

ОтчЕтНО-ИЗБОРНА КОНфЕРЕНцИЯ

Уважаеми колеги и приятели,
На 16.12.2017 г., в края на своята юбилейна година, Сдружението на българските зъ-

болекари донаписа своята вече 20-годишна история, като проведе редовната си отчетно 
изборна конференция и организира традиционния си Коледен бал.

И двете събития се състояха в уютната и реновирана атмосфера на Парк-хотел Москва, 
с който Сдружението има дългогодишно ползотворно партньорство.

В духа на своята юбилейна година, през която се осмислиха и анализираха много от по-
литиките на СБЗ, наред със стандартния си дневен ред по приемане на финансовия отчет и 
избиране на ново ръководство, УС и членовете на Сдружението проведоха активна и откри-
та дискусия за това какво сме постигнали, цената на отстояването на принципните позиции 
на организацията в трудните времена на липсващо гражданско общество и конюнктурното 
развитие на нашата професия. 

Участниците в конференцията бяха единодушни, че дейността на Сдружението трябва 
да продължи в същата посока, и то в името на традиционните си демократични принципи, 
декларирани и защитавани пред съсловието и обществото през всичките тези години.

Новото ръководство начело с д-р Анатоли Кънев – председател, д-р Борислава Злате-
ва – зам. председател, и членове – д-р Мария Карова, д-р Емилия Михова и д-р Стоимен 
Узунов се изправят пред отговорната задача да съхранят и доразвият позициите на СБЗ в 
следващите 2 години.

От мненията и предложенията изкристализираха нови решения, които ще имат за цел 
да актуализират представянето на СБЗ пред съсловието и обществото, за да може повече 
колеги и граждани да бъдат запознати с основните принципни позиции на организацията. 

Наред с организирането на традиционните три събития – честването на Св. Аполония 
и връчване на наградата Зъболекар на годината, лятната работна среща Джулай морнинг и 
Коледния бал, СБЗ продължава да издава своето електронно издание „Български зъболе-
кар“ – първата и единствена по рода си електронна медия за дентална медицина и съслов-
на политика.

Д-р Венцислав Стоев предложи активизиране на медийните политики, като се търсят и 
обществени партньорски медии, както и като се активират публикациите в модерните со-
циални платформи – напр. Youtube и Facebook, като това ще даде възможност за достигане 
на информацията до повече и по-млади колеги. Предложено бе и увеличаване на броевете 
на електронния вестник и активизиране на организирането на курсове.

Д-р Иван Антикаджиев в една много стегната и аргументирана реч изрази мнение, че 
Сдружението все по-често трябва да излиза с открита позиция относно злободневните теми 
на съсловието и обществото, за да бъде разпознавамо сред хората.

В бъдеще ще се разчита на засилени контакти със сродни организации в страната и 
чужбина. 

Конференцията взе своите решения в оптимистичен дух. Въпреки че сред изказванията 
не липсваха и притеснения относно бъдещето на организацията, в крайна сметка участни-
ците излязоха от залата по-мотивирани и оптимистично настроени.

Вечерта се състоя и дългоочакваният от много колеги и приятели Коледен бал. Присъст-
ваха 130 души – колеги, съмишленици и целите колективи на партниращите на СБЗ фирми. 
За доброто настроение се погрижиха екипът на нашия приятел Коцето Калки и танцовите 
двойки от фирма „Денс Партнерс“.

Благодарим на всички гости за чаровното присъствие!
Винаги сме доказвали максимата, че който умее да работи здраво, умее и да се весели. 
Изпратихме годината с благодарност и усмивки.
А сега предстои тежка и отговорна работа. 
Пожелаваме от сърце успех на новия УС!
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КОЛЕдЕН БАЛ НА сдРужЕНИЕтО  
НА БЪЛгАРсКИтЕ ЗЪБОЛЕКАРИ

ПРАЗНИК НА дОБРИтЕ сЪРцА
КОЛЕдЕН БАЛ НА сдРужЕНИЕтО НА БЪЛгАРсКИтЕ ЗЪБОЛЕКАРИ

На 16 декември 2017 г. гостоприемният столичен Парк хотел Москва за пореден път 
стана свидетел на незабравимата Коледна среща на зъболекари от цялата страна, членове 
на Сдружението и техните семейства, симпатизанти и представители на различни дентални 
и други фирми, партньори на организацията.

Трудно е да се каже коя бе най-ярката звезда в тази Коледна нощ. Дали това бяха тем-
пераментните латино танци, увлекли на дансинга много свои почитатели... Или певческите 

умения на водещия – колегата Ко-
цето-Калки, който разнообразява-
ше  изпълненията с караоке про-
вокации, довели до проявлението 
на множество таланти от певци и 
танцьори, доказващи ярката мно-
гофункционалност на нашата про-
фесия.

Коледният дух сложи отпеча-
тък и върху такива традиционни 
изяви като коледната томбола, 
приходите от която бе решено да 
бъдат предоставени в помощ на 
нуждаещи се колеги.

И ако има нещо, което е най-
неуместно за определението на тази нощ, то това е думата „мероприятие“. Защото тро-
гателната сърдечност, искриците то-
плина и неподправената обич меж-
ду истински приятели и колеги не 
подлежи на никакви клишета.

То е като неописуемото тайн-
ство на Коледната нощ, в която се 
сбъдват желания и наистина стават 
чудеса.

Автор: д-р Иван Велинов
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чЕствАНЕ НА св. АПОЛОНИЯ И вРЪчвАНЕ НА 
НАгРАдАтА „ЗЪБОЛЕКАР НА гОдИНАтА“

Прекрасен слънчев петък! Пристигаме в гр. Кюстендил, където за поредна година ще 
почетем св. Аполония, свързана с уникалната ни професия – празника на зъболекарите!

Посрещат ни д-р Огнемир Димитров и очарователната му съпруга д-р Йовка Димитро-
ва, постарали се и осигурили за нас хотел, чиито топлина и уют ни поглъщат.

На следващата сутрин се събрахме колеги, приятели, съмишленици. Събитието започ-
на с лекция на д-р Стоев на тема „Преодоляване на възраженията на пациента“ – инте-
ресна, атрактивна и най-важното - повод да коментираме, спорим и научим още нещо за 
професията ни. Следващата лекция на тема „Дигитално рентгеново планиране“ чухме от 
д-р Пламен Бързашки. И той ни провокира да споделяме мисли и опит.

Благодарни сме им!
След кратка почивка обсъдихме въпроси, свързани със смисъла, който ни обединява 

в сдружението. След това избрахме комисия от трима колеги, които трябваше да проведат 
избора за зъболекар на годината.

След обяда направихме приятна и полезна разходка в града. Няма как да подминем 
забележителната изложба на Владимир Димитров в Градската галерия. Гениалният рису-
нък на българина, неслучайно наречен Майстора, ни провокира така, че дълго след това 
обсъждахме чувствата, които останаха в нас. Посетихме и регионалния исторически музей 
на града „Акад. Йордан Иванов“, както и църквата „Успение Богородично“.

5

Семинарът в гр. Кюстендил
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Усмихнати и тържествени, същата вечер д-р Кънев и д-р Златева, на фона на прият-
на музика, посрещнаха гостите и нас, колеги и приятели, в луксозния ресторант на хотела. 
Малко след това местен състав за народни песни и танци ни зарази с ритъма така, че почти 
всички се хванахме на хорото.

Вкусна вечеря, червено вино, разпалени разговори и ето, че дойде време да чуем кой 
тази година заслужи приза „Зъболекар на годината“! Номинирани бяха: д-р Юрий Василев 
от Тутракан, д-р Стоимен Узунов от София и д-р Елена Маджарова.

След кратко суетене председателят на сдружението д-р Кънев обяви призьора д-р 
Юрий Василев, който е зъболекар от двадесет и три години и има прекрасна клиника в мал-
кия крайдунавски град.

Традицията беше спазена. Танците и забавленията продължиха до зори. 
Колеги! До следващата Аполония!

Д-р Мария Карова

чЕствАНЕ НА св. АПОЛОНИЯ И вРЪчвАНЕ НА 
НАгРАдАтА „ЗЪБОЛЕКАР НА гОдИНАтА“
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Интервю на д-р Ема Михова с д-р Анелия Недева

Д-р Михова: Д-р Недева, днес празнуваме „Св. Аполония“. Избрахме зъболекар на 
годината. Какви са Вашите лични впечатления от събитието?

Д-р Недева: Това са едни щастливи моменти за нашето съсловие, повод за истински 
празник – професионален, личен. Имаме приятелски дългогодишни отношения. Обменяме 
професионална информация, споделяме опит и добри практики от нашата трудна, но 
прекрасна професия. А сега се веселим от сърце.

Интервю на д-р Ема Михова с д-р Огнемир димитров

Д-р Михова: Д-р Димитров, какво Ви развълнува? Какво мислите за празника ни?
Д-р Димитров: Съпреживяваме един прекрасен празник. Казват, че приятелството е в 

подобието и това наистина е така. Чувствам се и малко домакин на събитието в моя красив 
Кюстендил. Денят започна делово с лекциите на д-р В. Стоев и д-р Пл. Бързашки, които 
бяха много интересни и изключително полезни за нас. Много ме топли и това, че съм сред 
колеги. Споделяме лични и професионални мнения. На всички ни тази вечер ни е ведро и 
спокойно. Работим много, но умеем и да се веселим. Прекрасен празник.

чЕствАНЕ НА св. АПОЛОНИЯ И вРЪчвАНЕ НА 
НАгРАдАтА „ЗЪБОЛЕКАР НА гОдИНАтА“

7
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чЕствАНЕ НА св. АПОЛОНИЯ И вРЪчвАНЕ НА 
НАгРАдАтА „ЗЪБОЛЕКАР НА гОдИНАтА“

На снимките:  
лекторите д-р Венцислав Стоев и  
д-р Пламен Бързашки
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ЗЪБОЛЕКАР НА гОдИНАтА

На 10.02.2018 г. бе избран Зъболекар на 2017 г. – д-р Юрий Василев от гр. Тутракан. 

* * * 

Роден съм преди 46 години в гр. Тутракан, където живях и завърших средно образова-
ние. Семеен съм, с три деца.

През 1994 г. завърших тогавашния Стоматологичен фа-
култет – София. Последва една година военна служба, къ-
дето имах възможността да стартирам професионалния си 
път. След уволнението от редовната военна служба, през ес-
ента на 1995 г. започнах работа в Стоматологична поликли-
ника – Тутракан. Почти едновременно с това започнах част-
на практика, отначало в кабинет под наем в близко до Тут-
ракан село. 

От 1998 г. имам собствен кабинет. След 2000 г. полик-
линиката престана да съществува, така че  продължих да ра-
ботя само в собствената практика. През 2012 г. направихме 
сериозно обновление, като кабинетите станаха два лечебни 
плюс рентгенов.

През всички години на професионалния ми път досега 
съм се старал към постоянно развитие, чрез участие в следдипломни курсове и обучения 
и въвеждане на нови методи за лечение и апаратура: през 2004 г. – Прагово изпиляване; 
2005 г. – Рентген собствен кугел; 2006 г. – Машинно инструментиране и топли конденза-
ционни методи за запълване на коренови канали; 2007 г. – Имплантология и първи стъпки 
в аугментационните процедури; 2011 г. – Муко-гингивална и пародонтална костна хирур-
гия; 2014 г. – Диоден лазер; 
2015 г. – Костна пиезо-хирур-
гия; 2016 г. – Принципите на 
Лои за пилене.

През 2013 г. участвах в 
конкурса на Асоциацията на 
денталните мениджъри и Асо-
циацията на денталните дилъ-
ри в България и съм носител на 
приза „Мениджър на дентална 
практика“.

През 2018 г. колегите от 
Сдружението на българските 
зъболекари ме удостои с отли-
чието „Зъболекар на годината“. 
Огромна чест е да съм в клуба 
на носителите на този приз!

Юрий василев

Отляво-надясно – д-р Юрий Василев,  
д-р Елена Маджарова, д-р Стоимен Узунов
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ЗЪБОЛЕКАР НА гОдИНАтА

Миналогодишният носител, д-р Топузлиева, връчва 
преходната статуетка за „Зъболекар на годината“ на 
д-р Юрий Василев, в присъствието на председателя 
д-р Кънев

Номинирани за Зъболекар на годината за 2017 г. са  
д-р узунов от софия и д-р Маджарова от гр. Пазарджик. 

д-р елена МадЖарОва
Родена съм на 20 декември 1959 г. в с. 

Паталеница, на 2 км. от Црънча, където съм 
израснала и живея. 

Средно обра-
зование завърших 
в МГ „К. Велич-
ков‘‘ в Пазарджик. 
Стоматология за-
върших през 1982 
г. в Пловдив. Раз-
пределиха ме на 
работа в Патале-
ница. 

През октом-
ври 1994 г. на-
правих кабинет в 

Црънча и започнах частна практика. Инте-
ресите ми са в областта на директните рес-
таврации, цялостното протезиране, работя 
много и с деца. В работата с пациентите из-
ползвам и хипноза, музикотерапия, арома-
терапия. 

д-р стОиМен УЗУнОв
Роден съм в гр. София през 1977 г. 
Възпитаник съм на английската гиназия, 

випуск 1995 г. 
Учих стомато-

логия в МУ – София. 
Дипломирах се през 
2001 г. Специализи-
рах Орална хирур-
гия през 2015 г.
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КуЛтуРНА ПРОгРАМА

владиМир диМитрОв – МайстОра

Вече 21 години Сдружението на българските зъболекари организира събитието „Св. Аполония“ 
и избор на „Зъболекар на годината“. Тази година се проведе в периода 09-11 февруари 2018 г. в 
гр. Кюстендил, хотел „Стримон Гардън“. След научната част на конференцията на СБЗ и избора на 
зъболекар на 2017 година, по традиция бе отделено време и за културна програма. Тази година тя 
започна с посещение на изложбата на Владимир Димитров – Майстора, един от най-изтъкнатите 
български художници. 

Владимир Димитров е от големите имена в българската живопис. С картините си успява да ни 
докосне до истинността на българския бит и култура, до живота на обикновения българин в годи-
ните след Освобождението – с цялата му красота, с цялата му тежест, с цялата чистота и цялата 
болка.

Роден през 1882 година в граничното кюстендилско селце Фролош, в семейството на ма-
кедонски бежанци. Още в ранна детска възраст посреща трудностите, които му е подготвил жи-
вотът. През 1889 година, когато е едва на седем години, баща му бива ранен при престрелка и 
остава инвалид. През същата година почива и дядо му – поп Петър, който е другата материална 
опора на семейството. Тези злощастни събития принуждават семейството да напусне дома си 
във Фролош и да се установи в Кюстендил, където майката и бащата работят срещу мизерно 
заплащане и едва успяват да се справят с изхранването на двете си деца – Владимир и сестра 
му Йорданка. Началното си образование Владимир Димитров получава именно в Кюстендил, в 
училището „Даскал Димитри“, след което постъпва в трикласното школо. За съжаление, крайната 
бедност на семейството възпрепятства учението му и той успява да завърши само втори клас.

В годините 1896–1899 Владимир Димитров работи като 
продавач на вестници, дърводелски работник, хотелски при-
служник и бояджия. През 1899 година започва работа като 
писар в Кюстендилския окръжен съд, където остава близо 
четири години. Средата, в която попада там, се оказва изклю-
чително благоприятна за духовното израстване на Майстора. 
Открива нови философски учения и възгледи, като най-дъл-
бока следа у него оставят идеите на Толстой. На 11 май през 
1903 година в гимнастическия салон на Педагогическото учи-
лище се открива първата изложба на младия художник, по 
инициатива на адвокати и съдии от кюстендилския съд, кои-
то са силно впечатлени от таланта му. Няколко дни по-късно 
именно на него е поверена и задачата да изработи портрета 
на Гоце Делчев, при отслужване на панахида в негова чест 
след смъртта му. През есента на същата година младият ху-
дожник с доброволно събрани от съгражданите си средства 
заминава в София и учи в Художественото индустриално учи-
лище (днес Национална художествена академия) при Петко 
Клисуров, Жеко Спиридонов, Антон Митов, Иван Мърквичка 
и други. Въпреки факта, че е извънреден ученик, Майстора 
се откроява с огромните усилия, които полага и желанието да се усъвършенства. През 1908 година 
в Кюстендил сред голяма мизерия умира бащата на художника. В едно от последните писма, които 
той изпраща на сина си, се забелязва болезнена острота в думите му относно решението на Влади-
мир да учи: „Сине, какво ме грее мене, ако утре ти станеш и професор, когато днес баща ти умира 
от глад.“

През 1910 година творецът завършва образованието си в Рисувалното училище и получава 
предложение да продължи обучението си в чужбина като стипендиант, но отказва. Вместо това за-
почва да работи като учител по краснопис и гимнастика в Държавна търговска гимназия  „Димитър 



02 201812

Василев“ – Свищов, където се запознава с Николай Лили-
ев. Между двамата творци възниква приятелство, под-
крепено от общи възгледи, което се запазва за цял живот. 
През 1912 година Владимир Димитров, въпреки че е осво-
боден от военна служба, се включва в Балканската война 
като военен художник. 

На фронта той се сблъсква с една действителност, 
която дълбоко въздейства на душевността и емоционал-
ността на твореца и се превръща в проекция на неговите 
военни картини. Неговият хуманизъм и човеколюбие го 
карат да изобрази злото, на което е подложен всеки войник заради безцелието на войната, заради 
това, как когато човешкият разум загуби, на преден план излизат по-първични сили, такива, които са 
жадни за кръв. В творбите, които създава през тези години, той се опитва да покаже бита на българ-
ските войници на фронта – почиващи войници, войници на поход или дори такива, които се греят на 
топлината на огъня. Една от най-силните и изпълнени с емоция творби на Майстора от този период 
е картината „Завръщане от фронта“. След приключването на войната той посещава Виена за кратък 
период от време, след което, завръщайки се в България, решава да се отдаде изцяло на творчество.

През 1921 година Владимир Димитров преживява една от най-тежките загуби в своя живот – 
умира майка му Камка Стоилова, която е най-скъпият му човек и доверен приятел. Една година по-
късно, през 1922 година, Майстора открива своя самостоятелна изложба в Царския манеж, която е 
последвана от широк интерес и многобройни отзиви. С малкото събрани средства той заминава за 
Италия по покана на художника Борис Георгиев. През 1923 година се включва с 21 картини в излож-
бата на римските художници. Точно с тези си творби художникът бива забелязан от американския 
меценат Джон Крейн, който откупува за 40 000 лирети платната от изложбата и сключва с Майстора 
четиригодишен договор, според който срещу 150 долара месечно той се задължава да предава на 
Крейн всички картини, които нарисува през следващите 4 години. И до днес това се смята за най-
неизгодната сделка през целия живот и творчество на художника.

През декември 1923 година в София се организира комитет за подпомагане на пострадалите от 
септемврийските събития. В тричленната контролна комисия е назначен и Владимир Димитров. От 
комитета са събрани много книги, картини и други ценни предмети, които са продадени, а събра-
ните средства са разпределени сред нуждаещите се. Свои картини дарява и Майстора. Малко по-

късно, преди заминаването си в САЩ по покана на Джон 
Крейн, син на сенатора Чарлз Крейн, Владимир Дими-
тров посещава за последно комитета, за да се сбогува с 
другарите. При това последно посещение изрича думи-
те „От народа – за народа“, дарявайки немалка сума за 
подпомагане на пострадалите.

За пътуването и престоя си в Америка Майстора 
разказва: „Толкова бях зает с рисуване, че когато ме по-
питат какво съм видял от Америка, просто не мога да 
отговоря – аз живеех само за и с картините си. И може 
би по-добре, че не се взирах повече в тамошния живот, 
защото колкото можах да съзра, не ми допадна. Чужди 
сме ние на оня дух..“

През 1924 година Димитров открива своя изложба 
в с. Дивля – от нея са едни от най-значимите му твор-
би – „Момиче от Калотино“, „Жетварка“, „Сестри“. Съ-
щата година се установява в Кюстендилско, като най-
дълго остава в с. Шишковци, което се превръща в източ-
ник на впечатленията му за българския бит и култура и 

Владимир Димитров  -  „Селянин с грозде“

КуЛтуРНА ПРОгРАМА



201802 13

 вдъхновението му в тази насока. През 1926 година, по инициатива на Джон Крейн, прекарва из-
вестно време в Цариград и в Италия, където рисува усилено. Година по-късно открива изложба в с. 
Шишковци. През май 1928 година заминава за Прага, за да предаде част от картините си на Крейн. 
Остава там повече от месец и се среща с някогашния си преподавател Иван Мърквичка. От тогава 
датира и портретът, който Майстора изработва на Мърквичка.

Същата година Джон Крейн прекратява договора си с Владимир Димитров заради настъпи-
лата тежка икономическа криза. Настават трудни времена за Майстора, в които той се уповава на 
подкрепата на Министерството на народната просвета и на приятели. Художникът се установява 
окончателно в с. Шишковци, където в негово ателие всъщност се превръщат кюстендилските поля. 
Обект на творчеството му са красотата и нежността на българката, изобразена в красива носия с 
цветни шевици; трудолюбивият и честен българин, който се труди на полето неуморно от изгрев до 
залез; отношенията между хората – братя, сестри, майки и деца, другари; удивителната българска 

природа във всичките ѝ цветове и багри – разцъф-
налите вишневи дървета, червените макови гради-
ни, златните житни поля. За създаването на една 
от своите картини самият Владимир Димитров 
споделя: „Един ден в Шишковци рисувах селяни, 
държат грозде в ръцете си. Понеже времето беше 
усилно и маранята задушаваше, дадох почивка на 
моделите и облегнах картината върху дувара на 

Ако искате да ме разберете, елате с мен в една 
ранна пролетна утрин… Чуйте как жуженето 
на пчелите се надпява с игривите припеви на 
копачките! Вижте как ябълковите дървета 
сияят с розовите си усмивки. Как цялата земя 
ликува. Не ви ли харесва?

КуЛтуРНА ПРОгРАМА
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двора.  Гроздето беше докарано по фор-
ма и тон. Ние се разприказвахме за то-
ва-онова, време да мине. Неочаквано за 
всички ни, току се чу откъм дувара нещо 
като трак, трак, трак… Кога се обърнахме, 
що да видим: кокошките кълват гроздето 
в картината. Беля работа! Тогава рекох на 
селяните: „Барем кокошките можем да 
излъжем.“

Животът му в село Шишковци всъщност е най-плодотворният период на твореца. След трай-
ното му установяване там, той открива няколко самостоятелни изложби както в Шишковци, така и в 
София. През 1950 година е награден със званието „Народен художник“ и е обявен за почетен граж-
данин на София, а през 1959 година – с орден „Георги Димитров“. Владимир Димитров – Майстора 

умира през 1960 година в София от рак на панкреаса, а 
през 1972 година тленните му останки са пренесени и 
положени в с. Шишковци.

През целия си земен път Майстора е живял изклю-
чително скромно. Той никога не е имал дори собствен 
дом. Когато се е разхождал по улиците на града е бил 
отъждествяван с образа на св. Иван Рилски - висок, слаб 
мъж, с въздълга брада и изпитателен поглед.

Най-личните картини на Майстора са неговите 
женски портрети. Той остава неженен и сякаш всичката 
любов, на която човек е способен, е въплътена в тези 
изящни, пълнокръвни портрети. Идеализацията на бъл-
гарката, доближаваща физическата ѝ красота до висо-
тата на морала и ценностите, е забележителен връх в 
портретната живопис. Картините на Майстора са най-
красивото обяснение в любов, което българката някога 
е получавала.

Върху лицето е отразена красотата на 
човека. Моята четка търси баграта, 
която я изразява. Лесно е да изпишеш 
портрет. Но душата му да изпишеш е 
трудно!

В изкуството как се стига до общо-
човешкото? Посредством национал-
ното. Близо три десетилетия живях 
на село сред хората и природата. Ако 
не ги познавах добре, как щях да изра-
зя общочовешкото?

КуЛтуРНА ПРОгРАМА
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ИМПЕРИЯтА ОтвРЪщА НА удАРА

 
БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900 
0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg 

                                                                  Дата: 12.02.2018 г. 
                              Изх. №: 139 

 
 
До:  Зам.-председателите на УС на БЗС 
До:  Членовете на УС на БЗС 
До:  Председателя на КПЕ 
До:  Председателя на КК 
До:  Членовете на КК 
 
 

 
 
Уважаеми колеги, 

 
Сдружението на българските зъболекари (СБЗ) даде пресконференция, на която 

за пореден път бяха изнесени неточни, неверни и подвеждащи факти, уронващи 
престижа на зъболекарската професия в България. 

Български зъболекарски съюз ще предприеме поредица от действия, 
опровергаващи неистините изречени от участниците в тази пресконференция. 

Моля, съдържанието на това писмо да стане достояние на членовете на 
Български зъболекарски съюз.   

 
 
С уважение: 
 

                     
Д-р Николай Шарков    Д-р Борислав Миланов 
Председател на УС на БЗС    Главен секретар на УС на БЗС 
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ПИсМО дО МИНИстЪРА НА ЗдРАвЕОПАЗвАНЕтО

сдрУЖение на бълГарсКите ЗъбОлеКари

София, ул. „Калоян” 6, хотел „Рила” офис 216
тел. 0887 483891
Е-mail: abdentist@abv.bg; abdentist@dir.bg
www.abdentist.com

Изх. №3/29.01.2018 г. 

Вх.№ в МЗ/ 63-00-31/08.02.2018 г.

До Министерство на здравеопазването
На вниманието на Министър Кирил Ананиев

Уважаеми г-н Министър,

Поздравяваме Ви за смелостта да приемете поста министър на здравеопазването в 
този труден за страната момент.

Ние от Сдружение на българските зъболекари – една от доброволните организации на 
съсловието в България, бихме искали да обсъдим заедно с Вас актуалната информация за 
тежкото състояние в областта на денталното здраве на българските граждани, както и да Ви 
предложим идеи за решение на този проблем. 

В момента средствата, които се определят в бюджета на НЗОК за дентално лечение, са 
в размер на 157 млн. лева. Това са изключително малко средства предвид високата заболе-
ваемост и обеззъбяване на населението вследствие на кариеси и усложнения, която е над 
96%. Едва 8.31% от децата до 19 г. са без кариеси, като при възрастните процентът рязко 
намалява.

Провежданото здравно дентално осигуряване след 15-годишна възраст практически 
не дава резултати, а пациентите са разочаровани от минималния обем на услугите (които 
почти винаги са с доплащане), поради което пациентите често избират екстракцията като 
единствен вариант за лечение. Голяма част от българите търсят дентална помощ само в кра-
ен случай, при разрушаване на зъбите или силна болка. Като резултат 20% от възрастните 
хора изцяло остават без зъби, а 30% от тях са с поне една беззъба челюст.

И при децата ситуацията е много тежка. По данни от изследване на проф. Милена Пе-
нева при децата до 19 г., които са приблизително 1, 245 млн., се откриват 4,176 млн. кари-
еси и техните усложнения.

Поради всички тези причини, според нас принципно трябва да се промени моделът на 
финансиране на денталната помощ.

Това означава средствата, които се заделят от НЗОК, да бъдат предоставяни за 
цялостното (без ортодонтия) лечение и профилактика на децата, на юношите до 19 г., 
на бременните, както и за спешна дентална помощ на останалото население без из-
ключение.
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Друг вариант е Министерството на здравеопазването да се ангажира с финансирането 
на спешната дентална помощ и профилактиката предвид конституционните отговорности 
на държавата. Според статистическите данни на СЗО спешните дентални случаи са около 
300 на 100 000 души, което за България означава над 22 000 случая на година.

За протезиране на обеззъбените възрастни хора предлагаме да бъдат разработе-
ни програми съвместно с Министерството на труда и социалните грижи.

Според нас с развитието на доброволните частни фондове ще е реална възмож-
ността те да поемат изцяло лечението на възрастните хора, каквато е практиката 
в повечето държави. Това би имало изключително значение за подобряване на дентал-
ното здраве на населението.

Готови сме, на разговор с Вас, да Ви запознаем и с нашите инициативи за създаване 
на профилактичен фонд за лечение на денталните заболявания.

Като общ извод категорично смятаме, че в българия трябва да бъде приет Закон за 
оралното здраве, подобен на този в Дания, където след 15 години от прилагането му, е дос-
тигнато намаление на общата заболеваемост от кариес с 54%, което има сериозно здравно 
и икономическо значение. Готови сме да участваме на експертно ниво в подготовката на 
законопроекта.

От друга страна се наблюдават негативни тенденции в следдипломното обучение и 
специализация на зъболекарите, което се отразява на нивото на оказваната лечебна помощ 
и развитието на професията. 

Според СБЗ правото на собствена практика на зъболекарите, както и на договор с НЗОК, 
трябва да се добива след 2 години практика под контрола на лицензирани за това кабине-
ти и клиники в цялата страна. Такава е практиката в повечето водещи европейски страни, 
както и при други регулирани професии в България. Това рязко ще повиши нивото на оказ-
ваната дентална помощ.

За да се преодолеят сегашните негативи на системата за следдипломна квалифика-
ция на зъболекарите, а и на лекарите като цяло, смятаме за много перспективно и реално 
възстановяването на съществуващата в миналото практика на ИСУЛ – Институт за специа-
лизация и усъвършенстване на лекарите, който да бъде самостоятелно юридическо лице с 
преподаватели, обучаващи завършили и практикуващи лекари. Причината за това предло-
жение е, че съществува общоизвестна специфика в обучението на студенти и практикуващи 
и това се доказва с годините, когато лектори от факултетите преподават еднакви лекции на 
студенти и специалисти, а самите те не се квалифицират. Затова ще бъде полезно да бъде 
върната практиката на хонорованите преподаватели, които да могат да използват знанията 
от практиката си.

Лицензирането на всички зъболекари е важно да бъде правено на всеки 5 години, като 
всеки практикуващ да има собствен електронен файл, съдържащ информация за всички 
негови участия в теоретични и практически курсове, публикации, абонаменти, дисертации, 
книги.

Всички направени от нас предложения са сериозно обсъдени на форуми на Сдружени-
ето в цялата страна и се подкрепят от членовете ни, които са зъболекари със сериозен опит 
и практика.

Гр. София С уважение: д-р Анатолий Кънев /п/
29.01.2018 г. 
 Председател на УС на СБЗ

ПИсМО дО МИНИстЪРА НА ЗдРАвЕОПАЗвАНЕтО
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уважаеми колеги, 

Предоставяме на вашето внимание монографията на уважавания от нас колега, д-р Хрис-
то Христов, в която разглежда една позабравена концепция в имплантологията, изместена 
от интраосалните винтови имплантати, а именно субпериосталните имплантати. Те, обаче, 
могат да бъдат алтернативен метод на избор в неподвижното протезиране в редица случаи, 
като предоставят решения на много по-ниска цена без аугментационни операции на алвео-
ларните кости с трудно предвидими понякога резултати и удължаване срока на лечението.

Авторът е дентален лекар с утвърдена, вече 42-годишна практика. Има придобита спе-
циалност по орална хирургия и специализации по пародонтална хирургия, имплантология и 
др. в редица западноевропейски страни. От 1972 г. се занимава с проблемите на оралната 
имплантология и в частност с проблема субпериостална имплантация. Има защитен патент 
за субпериостален зъбен имплантат. Написал е редица публикации в областта на импланто-
логията. Има диплома от френската компания Anthogyr, една от крупните производителки 
на зъбни имплантати в света, за неин лектор в България. В резултат на това е провел някол-
ко лекционни курса, придружени с workshop и операции „на живо” за обучаване на млади 
дентални лекари по имплантология. Преминалите курсовете са над 40. Създал е 3 автор-
ски филма на имплантологична тема, а в момента в процес на създаване в БНТ е четвърти. 
Логичен завършек на творческия път на автора е написването на настоящата книга. 
Тя е първи по рода си опит да се обхване една твърде специфична област от зъбната импланто-
логия, която като че ли стои малко встрани или по-скоро е избутана там от вихъра на развитие-
то на съвременната имплантология въобще. Целта на монографията е да се обобщи светов-
ният опит в субпериосталната имплантация с подчертано практическа насоченост, да се внесе 
достатъчно яснота по проблема, проследявайки историята, развитието му, съвременното със-
тояние и перспективите. Написана от зъболекар за зъболекари, в нея се преплитат история, 
научни постижения и дългогодишен емпиричен опит.

Книгата е предназначена за широка читателска ау-
дитория, включваща общопрактикуващи дентални ле-
кари, хирурзи, ортопеди, пародонтолози, както и сту-
денти, интересуващи се от проблемите на импланто-
логията. Ето защо на места тя има привкус на учебник. 
„Запълвайки една празнота в нашата специализирана 
литература, от една страна, книгата ще обогати общата 
имплантологична култура на интересуващите се, а, от 
друга – тя би била чудесно допълнение при оформя-
нето на концептуалното клинично мислене, особено у 
младите дентални лекари, за решаване на редица не-
традиционни клинични случаи в ежедневната практи-
ка. Освен това, няма да бъда честен спрямо колегите 
и пациентите, така много нуждаещи се от подобно ле-
чение, пък и спрямо мен самия, ако не споделя 40-го-
дишния си опит.“

Книгата вече е преведена на английски език.
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резюме на монографията*

Субпериосталното имплантиране е стар метод, датиращ от 40-те години на миналия 
век. Дизайнът на субпериосталните имплантати се явява пръв в новата история на дентал-
ната имплантология. Поради бурното развитие на вътрекостните имплантати след 80-те 
години на ХХ век, когато Branemark оповести остео-интеграционната теория, като че ли ме-
тодът на субпериосталната имплантация  бе избутан встрани. С развитието на компютърно 
асистираните технологии той бе възроден наново след 2000 г. Нещо повече, пак с помощта 
на тези технологии методът бележи сериозна заявка за бъдещо развитие и усъвършенст-
ване, за да може да заеме полагащото му се място в имплантологичната наука и практика.

Необходимостта от написването на настоящата книга възниква по две причини: от една 
страна натрупаният богат емпиричен клиничен опит /40 години/, а от друга – една празнота 
в специализираната литература, третираща субпериосталната имплантация /СИ/.

Събирайки съществения световен опит в областта на СИ, анализирайки го и изхождайки 
от съвременните концепции, се постарах да разчупя някои стереотипи както по отношение 
на метода, така и по отношение на формата на СПИ, начина на конструирането им и хирур-
гичните методи за тяхното поставяне. Систематизирах видовете разрези и мукопериосални 
ламба. Адаптирах и метода на протезиране върху такъв вид имплантати, в съответствие с 
приетите норми в пародонтологията и ортопедичната дентална медицина.

Като плод на дългогодишния опит в областта на СИ се роди и изобретението ми за  
подобен имплантат, което допринесе за обогатяване на световния опит в това отношение. 
С годините клиничен опит възникна и мултитайп-имплантатната концепция, според която 
практикуващите, импровизирайки, могат да комбинират както различни видове имплан-
тати, така и имплантати и естествени  зъби като опори, за да овладеят дадения клиничен 
случай. Това налага много задълбочена теоретична и практическа подготовка на денталния 
лекар, който трябва да владее поне две имплантатни системи, една от които е СИ.

Доказах на практика, че успеваемостта на вътрекостните и СИ е съпоставима. В свет-
лината на развитието на компютърно подпомаганите технологии СИ придобива нови 
стойности и нови измерения по отношение на приложението и в клиничната практика. 
В наши дни наистина СИ изживява своя ренесанс. Научно установен факт е, че челюст-
ните кости атрофират с еднаква скорост и при СИ, и при носене на подвижни плакови 
протези. Този факт дава предимство на протезиране върху субпериостални импланта-
ти пред протезирането с неподвижни протезни конструкции и пред това чрез подвиж-
ни плакови протези, който метод, по мое мнение,  вече трябва да отиде в историята. 
Методът на субпериосталната имплантация е бърз и надежден метод за рехаби-
литация на дъвкателния апарат с неподвижни протезни конструкции. Той е в пъти 
по-евтин в сравнение със скъпо струващите и негарантирани аугментации на че-
люстните кости, когато липсва обем за поставяне на вътрекостни имплантати. 
Както и при другите видове имплантати, така и в областта на СИ има нерешени проблеми, 
които чакат своето разрешаване.

В концептуално отношение СИ очаква своето щастливо бъдеще. Новите възможности, 
които CAD/CAM технологиите дават по отношение на съкращаване на оперативните интер-

* Книгата може да бъде поръчана на следния електронен адрес: http://www.multimplants.com/bg/contact
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венции от две на една, завидната точност на изделието, както и подобряването на неговите 
физикомеханични качества при използване на метода на селективното лазерно разтопява-
не в сравнение с метода на леене вещаят един оптимистичен поглед към бъдещето.

Проблеми, неуспехи и нерешени въпроси има в цялата дентална имплантология, 
но също така успехите са оптимистични. Въз основа на своите анализи учените в Маса-
чузетския университет са достигнали до извода, че основен дял при ортопедичното 
лечение на дъвкателния апарат през 21-ви век ще заема денталната имплантология. 
Нека завърша с крилатата мисъл на големия имплантолог Hulbert – „Имплантологията е 
триумф на надеждите всред неуспехите”.

Компютърна програма „позиционер“ – неразделна част от монографията

На обложката на диска със специализирания софтуер, основаващ се на математически 
модел, създаден за пръв път в света, е представен стилизиран субпериостален имплантат и 
също така стилизирана зъбна коронка върху него. По ствола на имплантата се вие змията – 
един от символите на медицината.

За програмата

Известно е от инженерната наука механика, че една сложна система е в равновесие в 
пространството, когато отделните ѝ елементи са позиционирани правилно. За да се пози-
ционират се използват класическите уравнения на механиката. Тъй като това са уравнения 
от висшата математика, в ежедневието е трудно да се борави с тях, още повече, че тази 
материя е чужда за денталните лекари. Ето защо създадох софтуер, чрез който, въвеждайки 
елементарни данни, се изчислява автоматично позицията на главата /главите/ на субпери-
осталните имплантати, тъй като програмата поначало бе създадена за тях. Софтуерът може 
да се използва със същия успех и при позиционирането на конвенционалните импланта-
ти, особено при дистално неограничени дефекти или при обеззъбени челюсти. Балабанов 
разработи математически модел за функционално-механичното равновесие на пародонта. 
Попов разработи математически модел, адаптирайки този на Балабанов относно имплан-
татите и естествените зъби. Той дава правила по колко имплантата и естествени зъба, както 
и мостови тела, да се комбинират, но и не показва точното позициониране на имплантата 
/имплантатите. Въобще имплантатите не се поставят самоцелно. Те се поставят, за да се 
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 протезира неподвижно върху тях. Имплантатът и протезата върху него са една цялостна 
сложна система, което предполага правилното позициониране на нейните елементи, за да 
бъде тя в равновесие. Проф. Суров от Литва нарече тази система „импластруктура“. Импла-
структурата предявява изисквания както към денталния лекар, който трябва да определи 
броя на имплантатите и евентуално естествените зъби, влизащи в нея, така и към зъботех-
ника, който трябва да направи съответната протеза според конкретния клиничен случай, 
спазвайки съответни принципи.

Всичко това е подробно описано в книгата, а софтуерът, основаващ се на ма-
тематически модел, създаден за пръв път в света, улеснява работата на екипа. 
Софтуерът също вече е преведен на английски език.
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ОтНОвО НИ гОстувА сП. „МЕдИНфОРМ“

II. ИстОРИчЕсКИ дАННИ ЗА ЛОшИЯ дЪх
Владимир Панов

Значението на лошия дъх надхвърля познаване на неговата същност, диагностика и 
терапия, тъй като това състояние взаимодейства с други социални проблеми като култура, 
религия, раса, пол, социални контакти, здравословно състояние.

Споменаване на лош дъх се появява в древен Египет, където са направени подробни 
рецепти за пасти за зъби, преди още пирамидите да са построени. През 1550 г. пр.н.е. па-
пирусът на Еберс описва смески за лечение на лош дъх на базата на тамян, канела, смирна 
и мед [Tayara R, 2012]. Хипократовата медицина предлага изплакване на устата с червено 
вино и подправки, за да се лекува лош дъх [Hippocratic Corpus, 450 and 350 B.C]. Хипократ 
споменава, че всяко момиче трябва да има приятен дъх, като си измие устата с вино, ана-
сон и семена от копър [Bosy A, 1994]. Предлага се рецепта на базата на прах от мрамор за 
страдащи от лош дъх [Rosenberg М, 1998]. Античният римски лекар Плиний описва методи 
за подслаждане на дъха [Eggert M, 2012].

Много древни народни средства все още се употребяват. В Библията книгата Битие 
споменава ладанова смола, получена от мастиково дърво (Pistacia lentiscus или мастиков 
храст), което се използва в продължение на хиляди години в средиземноморските стра-
ни за освежаване на дъха [Rosenberg M, 1996 ]. Дъвченето на природни продукти за осве-
жаване на дъха отдавна се практикува в цял свят. Най-често се прилага карамфил (Ирак), 
магданоз (Италия), семена от анасон (Далечния Изток), канела (Бразилия), гуава (Тайланд) 
[Tangerman A, 2002], води за уста, съдържащи ароматизирани елементи като ментол, евка-
липтол и метил салицилат [Lee PP, 2004].

Древните китайски императори са карали по-
сетителите им да дъвчат карамфил преди посеще-
ние при тях [Tayara R, 2012]. Римляните използвали 
механизми, за да скрият халитозата, като парфюми-
рани таблетки, дъвчене на листа или стъбла от рас-
тения. В древността се твърдяло, че ароматният дъх 
означава чистотата на душата на човека. По време 
на средновековието се е смятало, че лошата мириз-
ма е свързана с дявола, който мирише на сяра и се 
предполагало, че греховете произвеждат лоша ми-
ризма [Classen C, 1996].

Друг пример от Талмуда, датиращ на повече от 
две хиляди години съобщава, че с оглед някои ус-
ловия, като например лоша миризма на партньо-
ра, брачно свидетелство, наречено Ketuba може да 
бъде разтрогнато [Rosenberg M, 1995].

Ранноислямската теология от 850 г. подчертава, 
че зъбите и езикът трябва да се почистват с Мисвак 
(ориенталска четка за зъби, която е направена от ма-
териала на дървото олденландия) [Winkel EG, 2008]. 
Особено използван е методът в Саудитска Арабия, 
като по същество уредът представлява естествена 
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четка за зъби, изработена от клонки [Tayara R, 2012]. Тази пре-
поръка вероятно е насочена към минимизиране на миризмата 
сутрин или на физиологичната халитоза [Ayers KMS, 1998].

По време на Възрожденската епоха Лоран Жубер, лекар 
на крал Хенри III на Франция заявява: „Лошият дъх е причинен 
от опасна миазма, която попада в белите дробове и в сърцето, 
причинявайки сериозни щети“ [Tayara R, 2012].

Индусите считат устата като входна врата на организма и 
препоръчват тя да се почиства винаги преди молитви. Ритуалът 
не се ограничава до употреба само на зъбна четка, но включ-

ва и остъргване на езика със специален инструмент, използване на води за уста. Монаси в 
Япония препоръчват зъбни четки и остъргване на езика преди първата сутрешна молитва 
[Ayers KMS, 1998].

Прави впечатление, че устна хигиена в комбинация с остъргване на езика е извършвана 
в продължение на много години, но че въпреки своята ефикасност, денталните медици 
рядко го предписват и преподават днес!

Хоу през 1874 г. твърди, че е важно премахването на лошия дъх, тъй като той се превръща 
в постоянен източник на нещастие на пациента, разрушава комуникацията между приятели, 
удоволствията и социалните контакти [Tangerman A, 2002].

Jefferis BG и Nichols JL в “Изследвания за здравето” (1919) предлагат следната рецепта 
за повлияване на лош дъх: „След всяко хранене една чаена лъжичка, съдържаща една ун-
ция хлорид от сода, една унция разтвор на потаса, една и половина унция фосфат от сода 
и три унции вода” [Burroughs B, 1889]. Подобна схема предлага три глътки хлорат от поташ, 
розова вода - четири унции. Препоръчваната доза е по една супена лъжица четири или пет 
пъти дневно [Burroughs B, 1889].

Специални приспособления за почистване на езика са се употребявали в древен Египет 
и Индия преди повече от 300 години. В Англия се прилагат през 18-и век, а в САЩ се използ-
ват след 1980 г. Употребата им се препоръчва от практикуващите йога и аюрведа (древна 
индийска система за природна и холистична медицина) [Атанасов Б, 2000].

В наши дни лошият дъх е един от най-големите социални проблеми. Населението от-
дава голямо значение на избягването на лошия дъх. Потребителите в САЩ харчат годишно 
около 1 милиард долара за разтвори за изплакване на устата, ментови бонбони, както и 
други продукти, предлагани на пазара [Quirynen M, 2012]. Много от тези средства имат крат-
косрочни ефекти за прикриване на миризмата. Някои автори предполагат, че има еволю-
ционна основа на загриженост от лошия дъх. Инстинктивното отвращение към неприятни 
миризми може да функционира за откриване на развале-
ни храни и други потенциално заразни или вредни веще-
ства [Hoover KC, 2010]. Телесната миризма като цяло се 
счита, че играе важна роля при избора на партньора при 
хората [Grammer K, 2005] и неприятната миризма може да 
сигнализира за заболяване или потенциално неразумен 
избор на партньор. Въпреки че съобщенията за лош дъх 
се намират в най-ранните известни медицински писания, 
социалната стигма вероятно се е променила с течение на 
времето, което може би отчасти се дължи на социално-кул-
турни фактори, включващи рекламния натиск. В резултат 
на това негативните психологически аспекти на халитоза-
та може да са се влошили и психиатрични състояния като 
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 халитофобия вероятно са по-чести, отколкото в мина-
лото. Има редки съобщения за хора, извършили само-
убийство заради лош дъх на устата, независимо дали е 
налице истинска халитоза, или не [Nagel D, 2006].

От монографията „лош дъх“  с автор проф. вла-
димир панов, Мединформ еООд, 2017,  рецензенти:  
проф. д-р а. Киселова д.м.н., доц. д-р М. балчева, 
д.м., ISBN 978-619-7164-08-4. повече  информация  
може  да намерите  на  http://medinform.bg/store/
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Чуйте експертите: Какво трябва да знаете тази година,  
за да запазите и увеличите спестяванията си  

Обърнете внимание, че инфлацията е по-висока от лихвата по депозитите!

Инвестициите във взаимни фондове стават все по-известни 
на хората със спестявания в последните години, защото при 
лихви по депозитите, които гравитират около нулата, и посте-
пенно растящата инфлация, вече става ясно, че единственият 
начин да се запазят отделените настрана пари, но и да бъ-
дат увеличени, това са инвестициите.  Взаимните фондове са 
предпочитани, защото таксите са пренебрежими, а данък за 
печалбата не се плаща.  Не е маловажно сравнението с имо-
тите, при които все пак има освен разходи и отделяне на дос-
та време за организация и поддръжка, че при инвестиция във 
фонд не се губи време, а винаги онлайн можеш да видиш ка-
къв е резултатът. Това, което всеки трябва да има предвид за 
парите си и не бива да пренебрегва, е че годишната инфлация 
за 2017 г. беше 2.8%, и занапред ще държи същата тенденция.  
Това означава, че спестяванията трябва да добавят почти 3%, 

само за да запазят стойността си и да търсят още доход отгоре, за да е възможно да изпъл-
ните целите, които сте си поставили.  За 2017 г. годишната лихва по депозит стигна до 0.3%, 
като през януари 2018 г. вече има банки, които предлагат 0% олихвяване.  Затова е добре 
още преди изтичане на падежа на депозита да потърсите съвет от консултант за инвестиция 
и да разберете кой вариант е най-удобен за Вас.  Активите на българските взаимни фондо-
ве растат със скокове, защото спестителите предпочитат да се доверят на местни профе-
сионалисти, които разбират инвестиционните продукти. Така и самите инвеститори имат 
консултанти, от които научават къде и какво се случва на финансовите пазари и са много 

по-наясно със своите ин-
вестиции.  ЕЛАНА Фонд Ме-
ниджмънт е едно от най-
старите дружества в ин-
дустрията и отношението 
на ин вес титорите към него 
може да се види по стрем-
главия ръст на активите му 
през последните го дини.  
За 2017 г. компанията има 
40% растеж на стойността 
на портфолиото си от фон-
дове и индивидуални ин-
вестиции на фона на 27% 
ръст на цялата индустрия.  
(Цитираните данни са от 
БНБ, НСИ и БАУД.)

Николай Павлов, директор 
„Връзки с инвеститорите“
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Най-награждаваните български фондове: 20 национални  
и международни награди за 16 години

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт приключи 2017 г. с нови 6 национални приза, които за пореден 
път са оценка  за успешното управление на поверените спестявания на инвеститорите.  Пет 
фонда ЕЛАНА получиха призове в своите категории в националната класация на investor.bg  
„най-добрите взаимни фондове на 2017 г.“ Тези награди се връчват не само на изчислена 
постигната доходност, но и на основата на анализ на коефициенти, които показват доколко 
дружеството е управлявало без непремерен риск инвестициите на своите клиенти.  ЕЛАНА 
Фонд Мениджмънт се класира и за Най-добро българско управляващо дружество на 2017 г. 
за поредна година в класацията на в. Банкер.  Компанията е с най-много награди в сектора – 
20 национални и международни приза за 16 години. 

Посъветвайте се с консултантите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 

•	 Николай Павлов, pavlov@elana.net, мобилен тел. 0889 022 537

•	 Сиана Даскалова, daskalova@elana.net, мобилен тел. 0887 855 031

Disclaimer: Стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се 
понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си 
възстановят пълния размер на вложените средства. Представените резултати не са 
еталон или индикация за бъдещи резултати. Инвестициите във взаимни фондове, как-
то и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг 
вид гаранция. Всеки работен ден между 9:00 и 17:30 ч. инвеститорите могат да полу-
чат на български език документите на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, 
както и на www.elana.net
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ПОКАНА ЗА сЕМИНАР

пОКана
 

за
 

Участие в семинар по имплантология на NEOBIOTECH 
 

Място на провеждане: прага, Чехия,
Дата: 05 Май 2018 г. (събота)

 
Уважаеми Колеги и Партньори,

 
 
През 2018 г. се организират три семинара по имплантология от производителя Neobiotech. 
Първият от тях е през месец май в Прага, Чешката република - точната дата на семинара е 
05 Май 2018 година, като проявата е насочена към всички дентални лекари от Източна Ев-
ропа – Eastern Europe Seminar.
 

Лектори на събитието ще бъдат: 
д-р Марко редемагни – италия
д-р самвел блеа – русия
д-р луйс де белис – Чили
д-р Мартин томчек – Чехия
д-р абди адеб – Кувейт, Чехия

Също така организираме и курс по Протезиране, който ще се проведе на 24 март 2018 г. в 
гр. Пловдив с лектор д-р Венцеслав Ралев. Повече информация ще намерите в прикачения 
файл.
 
За записвания и повече информация: ralev_dental@abv.bg; 0899 129 697 ; 032 25 06 06 .
 
За да се информирате за следващи събития на компанията Ралев Дентал и Необиотех, 
моля, следете нашия сайт: http://ralev-dental.bg/nextcongress.htm
 

Regards, Ralev Dental Inc.
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джуЛАй МОРНИНг –  
ПРАЗНИК НА свОБОдНИтЕ ЗЪБОЛЕКАРИ

Относно: Оферта за провеждане на традиционния празник на  
сдружението на българските зъболекaри „July Morning”  в комплекс Албена,

в периода 29.06 – 01.07.2018 г.

Благодарим за отправеното запитване и проявен интерес към комплекс Албена като 
място за организиране на мероприятие през 2018 г.

Предлагамe на Вашето внимание нашата преференциална ценова оферта и добри ус-
ловия за провеждането му в комплекс Албена.

Надяваме се, че ще имаме възможността да работим заедно с Вас и Вашите колеги и 
че ще останете  доволни от условията, които ще Ви предоставим при нас.

С уважение, Теменужка Иванова
Конгресен център Албена

„АЛБЕНА ТУР“ ЕАД
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1.  НАстАНЯвАНЕ

Хотел борд

Цени за настаняване на човек на ден 
за единични или двойни стаи

единична стая легло в двойна стая

Хотел Парадайс Блу 5*
/Стая Делукс/

вв 205,00 лева 127,00 лева

Хотел Амелия Супериор 4* вв 140,00 лева 94,00 лева

Комплекс Лагуни/  Хотел Малибу / Сенди Бийч
AI 138,00 лева 106,00 лева

Хотел Славуна 3*
AI 150,00 лева 115,00 лева

Хотел Мура 3*
AI 126,00 лева 97,00 лева

Хотел Нона 3*
AI 131,00 лева 101,00 лева

Хотел Елица 3*
AI 128,00 лева 98,00 лева

Хотел Калиопа 3* вв 90,00 лева 69,00 лева

Хотел Оазис AI 104,00 лева 80,00 лева

Хотел Добруджа 3* нв 60,00 лева 46,00 лева

Комплекс Орхидея/ Магнолия
AI 101,00 лева 78,00 лева

Хотел КОМ 3*
AI 103,00 лева 79,00 лева

Хотел Вита парк 3*
AI 135,00 лева 104,00 лева

Хотел Компас/ хотел Панорама 3*
AI 89,00 лева 68,00 лева

Хотел Алтея 3*
AI 71,00 лева 55,00 лева

* Цените за настаняване са нетни в лева, на човек на ден и включват застраховка и туристически 
данък. Цените са валидни както за периода на настаняване, така и до 5 дни преди началото и след края на 
мероприятието при по-дълъг престой на делегатите.

джуЛАй МОРНИНг –  
ПРАЗНИК НА свОБОдНИтЕ ЗЪБОЛЕКАРИ
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* Цените за настаняване на база All Inclusive включват закуска, обяд и вечеря на блок маса с включе-
ни безалкохолни напитки и български алкохол от 10:00 до 23:00 часа, както и закуски на снек бара в хотел-
ския комплекс, в който са настанени гостите.

* Цените за настаняване на база Нв /полупансион/, включват нощувка + закуска и вечеря на блок 
маса в основния ресторант на хотела, но без включени напитки.

* Цените за настаняване на база вв включват нощувка + закуска на блок маса в основния ресторант 
на хотела.

* В цената за настаняване в хотел „Вита парк“ и хотел „КОМ“ е включен и безплатен вход за посе-
щение на аквапарк „Аквамания“ в Албена. В цената за настаняване за всички хотели е включено  безплат-
но позване на чадър и два шезлонга на стая, на обособеното за хотела място на плажа.

* Възрастен   или   дете   над   12   години,   настанени   в   двойна   стая   на    допълнително       легло 
/разтегателен диван/ заплащат 80 % от цената за редовно легло.

* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с двама пълноплащащи възрастни в една стая, се 
настанява и изхранва безплатно. Второ дете, настанено с двама пълноплащащи възрастни на допълни-
телно легло, ползва 70 % отстъпка от цената за легло в двойна стая.

* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с един пълноплащащ възрастен в една стая, се 
настанява и изхранва безплатно, а възрастният заплаща за единична стая. Второ дете, настанено с 
един пълноплащащ възрастен на допълнително легло, ползва 70 % отстъпка от цената за легло в двойна 
стая.

такса паркинг:  10,00 лв. на МПС на ден.

5. условия за потвърждаване, резервации и плащане

1.1. Условия за потвърждаване и резервации:
Стаите и конфернтните зали в предложените хотели не са блокирани и подлежат на продажба  

до окончателното писмено потвърждение от Ваша страна!

Очакваме да получим потвърждение или отхвърляне на настоящата оферта в срок до 
20.03.2018 г., за да блокираме стаите и необходимите зали.

1.2. Условия за плащане:
Авансово плащане в размер на 50 % от заявените услуги /след потвърждаване на мероприяти-

ето/ в срок до 31.05.2018 г.
Доплащане до реалния размер на предоставените услуги по банков път в срок до 5 дни след 

приключване на проявата.
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В случай на анулиране на мероприятието след авансовото плащане се удържа неустойка в раз-
мер на  10 % от платената сума.

В случай на заявен и непристигнал участник, както и в случай на анулирана резервация след 
подаването на окончателен руминг лист, ще бъде начислена неустойка в размер на 1 нощувка на 
съответния пансион.

Цените, посочени в настоящата оферта, са валидни при минимален брой 50 делегата. Ако гос-
тите бъдат по-малко от тази бройка, офертата ще бъде преразгледана и коригирана!

За допълнителна информация и въпроси екипът на Конгресен център Албена остава изцяло на 
Ваше разположение.

С уважение, Теменужка Иванова
Конгресен център Албена

„АЛБЕНА ТУР” ЕАД
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