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№ Учебни дисциплини 
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І ІІ ІІІ ІV V VІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 

УЧЕБНИ  ДИСЦИПЛИНИ   3390 720 705 1965 170,0            
1 Анатомия, физиология и биомеханика 1 1 75 45 30  4,2 75 4,2          
 на дъвкателния апарат        45 30          
2 Зъботехническо материалознание, зъботехни- 1 1 120 60 60  6,6 120 6,6          
 ческа апаратура и инструментариум - І част        60 60          
3 Зъботехническо материалознание, зъботехни- 2 2 90 45 45  5,0   90 5,0        
 ческа апаратура и инструментариум - ІІ част          45 45        
4 Анатомия и морфология на зъбите 1 1 240 30 210  13,2 240 13,2          
 с рисуване, скулптиране и моделиране  пр.+теор.      30 210          
5 Анатомия на човека 1 1 45 42 3  2,4 45 2,4          
         42 3          
6 Латински език с медицински термини 1 1 30 0 30  1,6 30 1,6          
         0 30          
7 Медицинска психология 2 2 30 22 8  1,6   30 1,6        
           22 8        
8 Медицинска етика и деонтология 2 2 30 28 2  1,6   30 1,6        
           28 2        
9 Социология 2 2 15 14 1  0,8   15 0,8        
           14 1        
10 Технология на зъбните протези - І част 2 2 270 45 0 225 14,7   270 14,7        
   пр.+теор.        45 225        
11 Технология на зъбните протези - ІІ част 3 3 210 45 0 165 11,3     210 11,3      
   пр.+теор.          45 165      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 Технология на зъбните протези - ІІІ част 4 4 195 45 0 150 10,7       195 10,7    
   пр.+теор.            45 150    
13 Технология на зъбните протези - ІV част 5 5 165 45 0 120 9,3         165 9,3  
   пр.+теор.              45 120  
14 Физиология на човека 2 2 45 38 7  2,4   45 2,4        
           38 7        
15 Ортодонтия 3 3 180 45 135  10,0     180 10,0      
   пр.+теор.          45 135      
16 Долекарска помощ 3 3 30 20 10  1,6     30 1,6      
             20 10      
17 Челюстно-лицева протетика 4 4 105 15 90  5,8       105 5,8    
               15 90    
18 Социална медицина и промоция на здравето 4 4 45 33 12  2,4       45 2,4    
               33 12    
19 Информатика 4 4 30 0 30  1,6       30 1,6    
               0 30    
20 Естетически аспекти в зъбопротезирането 5 5 45 30 15  2,5         45 2,5  
                 30 15  
21 Медицина на бедствените ситуации 5 5 30 20 10  1,6         30 1,6  
                 20 10  
22 Хигиена и екология 5 5 30 30 0  1,6         30 1,6  
                 30 0  
23 Социално и здравно законодателство 5 5 30 23 7  1,6         30 1,6  
                 23 7  
24 Учебна практика - І част 1,2 2 120 0 0 120 5,9 45 2,0 75 3,9        
25 Учебна практика - ІІ част 3,4 4 345 0 0 345 16,6     150 7,1 195 9,5    
26 Учебна практика - ІІІ част 5 5 240 0 0 240 13,4         240 13,4  
27 Преддипломен стаж 6 6 600 0 0 600 20,0           600 
 



Б ИЗБИРАЕМИ 
Всички избираеми дисциплини са с хорариум  30 часа  и  кредит 1,0. 

Избират се минимум 5 дисциплини. 
 УЧЕБНИ  ДИСЦИПЛИНИ   450 136 314  15,0            
1 Спорт 1,2,3, 5 150 0 150  5,0 30  30  30  30  30   
  4,5      0 30 0 30 0 30 0 30 0 30  
2 Език 1,2 2 60 0 60  2,0 30  30         
        0 30 0 30        
3 Организация и управление на съвременна 2 

2 
30 20 10  1,0   30         

 медико-техническа лаборатория         20 10        
4 Непоносимост на организма към стом. 2 

2 
30 20 10  1,0   30         

 медикаменти и материали. Профилактика         20 10        
5 Усложнения при зъбопротезиране и - 3 

3 
30 20 10  1,0     30       

 тяхната профилактика           20 10      
6 Профилактика на зъбно-челюстните 3 

3 
30 20 10  1,0     30       

 деформации           20 10      
7 Говорна функция и зъбни протези 4 4 30 20 10  1,0       30     
              20 10    
8 Клинични и лабораторни грешки  4 

4 
30 20 10  1,0       30     

 в зъбо протезирането             20 10    
9 Метод за завършване на протезите - 5 

5 
30 6 24  1,0         30   

 Ивокап система               6 24  
10 Работа със софтуерни продукти - 5 

5 
30 10 20  1,0         30   

 Word и Power point               10 20  
В ФАКУЛТАТИВНИ 

УЧЕБНИ  ДИСЦИПЛИНИ   60 15 45  2,0            
1 Икономика на здравеопазването 2 2 15 15 0  0,5   15         
          15 0        
2 Спец. мед.терминология по англ., немски, 3,4,5 

5 
45 0 45  1,5     15  15  15   

 френски език в областта на здравните грижи           0 15 0 15 0 15  

 
ВСИЧКО ЧАСОВЕ  
(задължителни, избираеми и факултативни):   3900 871 1064 1965 187,0            

 



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНА ПРАКТИКА И ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПО СЕМЕСТРИ И ЧАСОВЕ 
                    

  

І семестър ІІ семестър ІІІ семестър ІV семестър V семестър VІ семестър 
Всичко 

15 седм. по 3 ч. 15 седм. по 5 ч. 15 седм. по 10 ч. 15 седм. по 13 ч 15 седм. по 16 ч. 15 седм. по 40 ч 

1 Моделиране на зъби 45      45 

2 Неснемаеми протези 
(корони)  75    

200 275 

3 Неснемаеми протези 
(мостове)   150   

200 350 

4 Подвижно протезиране 
(частични протези)    195 

 
200 635 

5 Подвижно протезиране 
(цели протези)     240 

 Всичко часове: 45 75 150 195 240 600 1305 
 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 
СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЪБОТЕХНИК" 
Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" 
Професионална квалификация "Зъботехник" 
Срок на обучение: 3 години (6 семестъра) 
Форма на обучение: редовна 
 

 
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ: 

     1. Технология на зъбните протези - практически и теоретичен 4,0 

2. Зъботехническо материалознание 
   

3,0 

3. Ортодонтия - практически и теоретичен 
   

3,0 

       
 

Учебният план е приет на АС на МУ Пловдив /Протокол №: 6 от 11.10.2012 г./ 
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АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ  И БИОМЕХАНИКА НА 
ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ  

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І II III VІ V 

Анатомия, физиология 
и биомеханика на 

дъвкателния апарат 
I 75 45 30 3/2       

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
45 часа лекции, 30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на профилактични методи и 
средства, решаване на практически задачи, изработване на профилактични програми, 
изработване на реферат, наблюдаване на микроскопски препарати. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се една текуща оценка. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Да. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност „Зъботехник”. 
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АНОТАЦИЯ 
Запознава студентите с анатомичните особености, устройство и функции на 

дъвкателния апарат, както и възрастовите им физиологично-функционални промени 
през човешкия живот. Функционално-физиологична и биомеханична характеристика на 
дъвкателния апарат. В тясна връзка с други общи и специални дисциплини се явява 
основна теоретична постановка при последващото обучение на бъдещият специалист. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Изграждане на специалисти, чиято практическа дейност е базирана на 

задълбочени теоретични познания, аналитично мислене и стремеж към обогатяване с 
многостранните постановки, нерешени проблеми и новости в стоматологията. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Студентите да изучат и боравят с основните анатомични понятия за дъвкателен 
апарат и лицево-челюстна област. 

- Да усвоят физиологичните и функционални процеси в тази зона и тяхната 
взаимовръзка с анатомичните особености. 

- Придобитата теоретична подготовка върху биомеханиката на дъвкателния 
апарат да бъде целенасочено свързана с практическото й приложение. 

 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 3 часа  
АНАТОМИЯ НА УСТНАТА КУХИНА 
1. Предмет и задачи на „Анатомия, физиология и биомеханика на дъвкателния 

апарат”. 
2. Функционална анатомия на дъвкателния апарат. Части на дъвкателния апарат. 
3. Анатомия на устното предверие. 
4. Анатомия на същинска устна кухина. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 3 часа  
КОСТИ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ 
1. Функция на горна и долна челюст, като част от лицевия череп и като опорна част на 

дъвкателния апарат. 
2. Горна челюст: Топографска анатомия. Тяло на горна челюст. Повърхности. 

Израстъци на горна челюст. 
3. Долна челюст. Тяло и клонове на долна челюст. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 3 часа  
МУСКУЛИ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ 
1. Функция на дъвкателните мускули, като активна (моторна) част на дъвкателния 

апарат. Систематика на мускулите съобразно основните функционални движения на 
долната челюст. 

2. Мускули, затварящи долната челюст. Анатомично устройство, залавни места, 
функция. 
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3. Мускули, отварящи долната челюст. Анатомия, залавни места, функция. 
4. Мускули, придвижващи долната челюст напред и встрани. 
5. Мускули, придвижващи долната челюст назад и встрани. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 3 часа 
ТЕМПОРО-МАНДИБУЛАРНА СТАВА 
1. Функция, анатомично и функционално устройство, особености. 
2. Елементи на ставата. 
3. Ставни връзки. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 3 часа  
МИМИЧЕСКИ МУСКУЛИ, МУСКУЛИ НА ЕЗИКА, НА УСТНИТЕ И НА БУЗИТЕ. 
СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ. ПАПИЛИ НА ЕЗИКА 
1. Мимически мускули: функции и роля в дъвкателния процес. Общо устройство и 

разположение. 
2. Мускули на езика. Езикът като мускулест орган. Части, функции. Скелетни и 

собствени мускули на езика. Покривна лигавица на езика. Видове папили на езика 
по форма и функции. 

3. Слюнчени жлези. Устройство, функции, групи. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 3 часа  
ДВИЖЕНИЯ НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ 
1. Цели и задачи при изучаване биомеханиката на долночелюстните движения. Видове 

движения спрямо основните равнини. 
2. Движения във вертикалната равнина. Същност. Биоконстанти.  
3. Движения във сагиталната равнина. Същност. Биоконстанти. 
4. Движения във трансверзалната равнина. Същност. Биоконстанти. 

ЛЕКЦИЯ № 7 - 3 часа  
АРТИКУЛАЦИЯ И ОКЛУЗИЯ. ВИДОВЕ ОКЛУЗИИ. ВИДОВЕ ЗАХАПКИ – 
ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПАТОЛОГИЧНИ 
1. Състояние на физиологичен покой – определение. 
2. Артикулация и оклузия – определение. 
3. Основни позиции на долната челюст: централна оклузия, миоцентрична оклузия, 

централна релация, крайна задна оклузия, централна позиция. 
4. Гранични оклузии. Перфектна оклузия. 
5. Определение за захапка. Видове. Основни морфологични и функционални белези. 

Физиологични захапки – особености, патологични захапки – особености. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 3 часа  
ТРИЪГЪЛНИК НА БОНВИЛ. ПРОТЕТИЧНА РАВНИНА, ОКЛУЗАЛНА РАВНИНА. 
КОМПЕНСАЦИОННИ КРИВИ 
1. Триъгълник на Бонвил. Определение, приложение. 
2. Протетична и оклузионна равнина. Определение, значение. 
3. Компенсационни криви – сагитална, трансверзална. Определение, значение. 

ЛЕКЦИЯ № 9 - 3 часа  
АПАРАТИ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ДВИЖЕНИЯТА НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ 
1. Исторически преглед. Приложение. 
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2. Оклудатори: общо устройство и видове. Предназначение. Гипсов, телен и оклудатор 
с ограничителен винт. 

3. Артикулатори – исторически преглед. Принципно устройство. 
4. Артикулатори със средни стойности: устройство; биоконстанти; представители; 

приложение. 
5. Артикулатори за индивидуално нагласяване – устройство, приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 3 часа  
МУСКУЛНА СИЛА. ВИДОВЕ МУСКУЛНИ СИЛИ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ПРЕНАСЯНЕ 
НА ДЪВКАТЕЛНОТО НАЛЯГАНЕ. ФУНКЦИОНАЛНО-МЕХАНИЧНО РАВНОВЕСИЕ 
НА ПАРОДОНТА. ЗАКОН НА БАЛАБАНОВ 
1. Видове сили според посока и големина. 
2. Вертикални, хоризонтални и наклонени сили. 
3. Големина на мускулните сили: абсолютна мускулна сила, дъвкателна мускулна 

сила, специфична дъвкателна сила. 
4. Оклузално дъвкателно налягане; пародонтално налягане. Закон на Балабанов; закон 

за викарната компенсация. 

ЛЕКЦИЯ № 11 - 3 часа 
ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪВКАТЕЛНОТО НАЛЯГАНЕ. СТАТИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 
МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪВКАТЕЛНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 
1. Измерване дъвкателното налягане – значение. 
2. Гнатодинамометрия. 
3. Дъвкателна ефективност. 
4. Статични методи: Агапов, Боянов, Курляндски. 
5. Функционални методи: дъвкателни проби; графични и комбинирани методи. 

ЛЕКЦИЯ № 12 - 3 часа 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ – ЦИКЪЛ НА ОТХАПВАНЕ И 
ЦИКЪЛ НА СДЪВКВАНЕ. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ 
АПАРАТ – КЛИНИЧЕН КОРЕН, КОРОНКА, ЕКВАТОР И ШИЙКА 
1. Цикъл на отхапване. Етапи. 
2. Цикъл на сдъвкване. Етапи. 
3. Общи белези и различия при двата артикулационни цикъла. 
4. Определения, сравнителна характеристика между клиничните и анатомичните 

понятия. 

ЛЕКЦИЯ № 13 - 3 часа 
АБРАЗИЯ, ЕРОЗИЯ, РЕЗОРБЦИЯ И АТРОФИЯ 
1. Фактори, влияещи върху износването и изтриването на зъбите. Фази на износване. 
2. Еволюция на контакта между зъбите. 
3. Зъбна ерозия. Резорбция. Атрофия. 

ЛЕКЦИЯ № 14 - 3 часа 
ФИЗИОЛОГИЧНА ПОНОСИМОСТ И ГРАНИЦИ НА НАТОВАРВАНЕ НА 
ПАРОДОНТА 
1. Прагово и надпрагово дразнене – определение. 
2. Травматично надпрагово дразнене. 
3. Подпрагово дразнене. 
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ЛЕКЦИЯ № 15 - 3 часа 
ЗВУКООБРАЗУВАНЕ И ГОВОРНА ФУНКЦИЯ 
1. Звукообразуване. Нарушения в говорната функция. 
2. Методи на изследване на говорната функция: слухов метод; фонография; сонография; 

палатография. 
3. Фонетично неутрална зона. 

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа  
АНАТОМИЯ НА УСТНАТА КУХИНА 
1. Анатомия на устната кухина – части, топографска анатомия, функции – изучаване 

чрез макети и анатомични атласи. 
2. Изучаване анатомията на устното предверие и същинска устна кухина - топографска 

анатомия, особености, функции. Демонстрация върху макети и  атласи по анатомия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа  
АНАТОМИЯ НА УСТНАТА КУХИНА 
1. Изучаване анатомичните особености на устно предверие и същинска устна кухина. 
2. Устно презентиране върху модели и атласи на усвоеният материал. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа  
КОСТИ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ – ГОРНА И ДОЛНА ЧЕЛЮСТ. 
1. Изучаване анатомията на горна челюст чрез макети, череп и анатомични атласи – 

топографска анатомия, части, функция. 
2. Изучаване анатомията на долна челюст чрез макети, череп, атласи – топографска 

анатомия, части, функция. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа  
МУСКУЛИ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ 
1. Изучаване на мускулите затварящи долна челюст чрез макети и атласи – 

анатомично устройство, залавни места, функции. 
2. Изучаване на мускулите, отварящи долна челюст чрез макети и атласи – анатомия, 

залавни места, функции. 
3. Изучаване на мускулите, придвижващи долна челюст напред и встрани чрез макети 

и атласи – анатомия, залавни места, функции. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа  
МУСКУЛИ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ 
1. Изучаване на дъвкателните мускули чрез макети и атласи – анатомия, залавни места, 

функции. 
2. Демонстрация на усвоения материал върху макети. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа  
TЕМПОРО-МАНДИБУЛАРНА СТАВА 
1. Изучаване на темпоро-мандибуларна става чрез макети и атласи – анатомия, 

функционално устройство, особености, ставни връзки – анатомия, функции. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 
МИМИЧЕСКИ МУСКУЛИ, МУСКУЛИ НА ЕЗИКА, НА УСТНИТЕ И НА БУЗИТЕ. 
СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ. ПАПИЛИ НА ЕЗИКА 
1. Изучаване на мимически мускули чрез макети и атласи – анатомия, функция, 

участие в дъвкателния процес. 
2. Изучаване мускулите на езика – скелетни и собствени. Части на езика, функции. 
3. Покривна лигавица. Видове папили – по форма и по функция. 
4. Изучаване на слюнчени жлези чрез макети и атласи – устройство, групи, функции и 

значение. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
ДВИЖЕНИЯ НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ 
1. Изучаване биомеханиката на долночелюстните движения чрез модели включени в 

артикулатор. 
2. Изучаване на вертикални, сагитални и трансверзални движения – същност, 

биоконстанти. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 
АРТИКУЛАЦИЯ И ОКЛУЗИЯ. ВИДОВЕ ОКЛУЗИИ. ВИДОВЕ ЗАХАПКИ – 
ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПАТОЛОГИЧНИ 
1. Усвояване на основни понятия като: физиологичен покой, артикулация и оклузия. 

Демонстрация и анализ на модели включени в артикулатор. 
2. Видове оклузии, протетична равнина, компенсационни криви – анализ на модели в 

артикулатор. 
3. Физиологични и патологични захапки – морфологични и функционални белези, 

особености, видове. Демонстрации върху макети, фотоси, клинични случаи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 
АПАРАТИ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ДВИЖЕНИЯТА НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ 
1. Изучаване на апарати възпроизвеждащи движенията на долна челюст – устройство, 

видове, приложение. 
2. Включване на модели в артикулатор със средни стойности. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 
АПАРАТИ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ДВИЖЕНИЯТА НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ 
1. Запознаване с различни видове апарати възпроизвеждащи движенията на долна 

челюст. 
2. Включване на модели от различни клинични случаи в артикулатор със средни 

стойности. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 
АПАРАТИ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ДВИЖЕНИЯТА НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ 
1. Изучаване на артикулатори с индивидуално нагласяване – устройство, приложение. 
2. Включване на модели в артикулатор с индивидуално нагласяване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 
ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪВКАТЕЛНОТО НАЛЯГАНЕ. СТАТИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 
МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪВКАТЕЛНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 
1. Методи за измерване на дъвкателното налягане – статични и функционални. 
2. Анализ на модели с различни видове ДЗР с помощта на статични таблици. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 
ФИЗИОЛОГИЧНА ПОНОСИМОСТ И ГРАНИЦИ НА НАТОВАРВАНЕ НА 
ПАРОДОНТА 
1. Изучаване физиологичната поносимост и граници на натоварване на пародонта. 
2. Запознаване с основни категории: прагово и надпрагово дразнене, травматично 

надпрагово и подпрагово дразнене. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 
АБРАЗИЯ, ЕРОЗИЯ, РЕЗОРБЦИЯ И АТРОФИЯ 
1. Изучаване на абразия, ерозия, резорбция и атрофия на алвеоларния гребен. 
2. Анализ на процесите върху гипсови модели от различни клинични случаи. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пропедевтика на протетичната стоматология 2010 г. – проф. Ралев, проф. Филчев 
2. Пропедевтика на ортопедичната стоматология 1996/1999г. – проф. Тодоров, проф. 

Ралев. 
3. Пропедевтика на протетичната стоматология 1999 г. - проф. Ралев, проф. Филчев, 

проф. Пеев. 
4. Зъбни протези и ортодонтски апарати 2000 г. - проф. Т. Пеев. 
5. Клинична и топографска анатомия на лицево-челюстната област, 2001 г., Е. Сарачев, 

Н. Узунов. 
6. Атласи по анатомия – Синелников. 

 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И БИОМЕХАНИКА НА 

ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ 
І. Анатомия на дъвкателния апарат. 
1. Анатомия на устното предверие и анатомия на устната празнина. 
2. Кости на дъвкателния апарат – Горна и долна челюст – анатомия. 
3. Мускули на дъвкателния апарат – затварящи, отварящи, мускули предвижващи 

долната челюст напред, назад и встрани. 
4. Мимически мускули, мускули на езика – собствени и скелетни. 
5. Темпоро – мандибуларна става – анатомия. 
6. Слюнчени жлези – анатомия. 
 
ІІ. Гнатология и оклузодонтия. 
1. Характеристика на понятията – физиологичен покой, зъбна артикулация, зъбна 

оклузия. 
2. Основни позиции на долната челюст: централна оклузия, централня релация, 

миоцентрична оклузия, крайни зъбни оклузии. 
3. Триъгълник на Бонвил. Протетична равнина. Оклузална равнина. Компенсационни 

криви. 
4. Видове захапки – физиологични и патологични. 
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ІІІ. Биомеханика на дъвкателния апарат. 
1. Дъвкателни мускулни сили. Пренасяне на дъвкателното налягане – пътища. 
2. Функционално – механично равновесие на парадонта – физиологична поносимост и 

граници на натоварване на пародонта. 
3. Физиологични артикулационни цикли. 
4. Методи за определяне на функционалното състояние на дъвкателния апарат – 

статични и динамични функционални методи. 
5. Функционални и възрастови изменения на дъвкателния апарат – клинична коронка, 

корен, екватор и шийка. 
6. Движения на долната челюст – вертикални и хоризонтални. Триъгълник на Бонвил. 
7. Възпроизвеждане движенията на долната челюст, апарати. Оклудатори и 

артикулатори. 
 
 
 
 
 

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ 
ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА АПАРАТУРА И 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. І II III IV V 

Зъботехническо 
материалознание, 

зъботехническа 
апаратура и 

инструментариум 

I и II 210 105 105 4/4 3/3    

 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Два семестъра. 

Хорариум: 
105 часа лекции, 105 часа упражнения. 
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Средства за обучение: 
Практически упражнения, семинари, самостоятелна работа, демонстрации, 
мултимедия, филми. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Да /входящ тест, писмен и устен изпит/. 

Държавен изпит: 
Да /входящ тест, писмен и устен изпит/ 1 и 2 част. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Протетична дентална медицина“ от Факултет 
по Дентална медицина. 
 

АНОТАЦИЯ 
Като част от общата дисциплина “Материалознание” застъпва всички раздели на 

зъботехническото материалознание, обосновано изложени и съобразени със 
съвременните научно – технически постижения. Програмата включва и изучаване на 
многообразието от апаратура и инструментариум, приложими в практиката, тяхното 
устройство, експлоатация и съвременни тенденции за усъвършенстване. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
- Да се изгради у студента стремеж към задълбочено, творческо мислене при 

подбор на материали и апаратура, наложено от непрекъснатия прогрес в тази област и 
разнообразието на пазара. Студентите да придобият теоретична и практична 
подготовка за произход, състав и свойства на стоматологичните материали използвани 
при протезиране в цялата лицево – челюстна област. 

- Да вникнат в динамиката на процесите при технологична обработка, 
взаимодействия на различни нива, да умеят да правят обосновани прогнози. 

- Да се акцентира върху медико – биологичните и други важни изисквания, като 
приоритет в работата и в бъдещата теоретична подготовка и практика. 

- Да владеят принципното устройство, профилактика и експлоатация на 
съвременната апаратура и инструментариум. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
- Теоретични знания на студентите – да усвоят и прилагат всички теоретични 

постановки. Да умеят да надграждат задължителния материал чрез активно обогатяване 
и разширяване на теоретичната си подготовка. 

- Практически умения на студентите: да владеят технологичната обработка на 
зъботехническите материали, апаратура и инструментариум при пълно спазване на 
правилата за работа, изисквания и показания за употреба. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 4 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ В МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО. ПРЕДМЕТ ЗАДАЧИ ИСТОРИЯ. 
КЛАСИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
1. Въведение в зъботехническото материалознание. 

1.1. Запознаване с българската литература и учебни помагала. 
2. Предмет и задачи на зъботехническото материалознание. 
3. История на стоматологичните и зъботехнически материали, наука и образование. 
4. Класификация на стоматологичните материали. 
5. Изисквания към основните стоматологични материали. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 4 часа 
СТРОЕЖ И СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ. ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА 
ВЕЩЕСТВАТА 
1. Строеж и свойства на стоматологичните материали. 

1.1. Кристална и аморфна структура. 
2. Кристални решетки.  

2.1. Полиморфизъм. 
3. Физични свойства на материалите – общ преглед. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 4 часа 
ОПТИЧНИ СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА. ДРУГИ ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА 
1. Оптични свойства на стоматологичните материали.  

1.1. Цвят, отражение, прозрачност, транспарентност и опацитет.  
1.2. Луминофори и луминисценция.  
1.3. Блясък и опалесценция 

2. Цветови системи – величини на цвета. 
2.1. Метамеризъм. 

3. Плътност.  
3.1. Относителна плътност.  
3.2. Начин на определяне и представяне. 
3.3. Пикнометър. 

4. Топлопроводимост.  
4.1. Значение.  
4.2. Начин за определяне и представяне. 
4.3. Топене и кипене. 

5. Топлинни обемни изменения.  
5.1. Имбибиция.  
5.2. Разтворимост.  
5.3. Вискозитет.  
5.4. Адхезия.  
5.5. Мокрене.  
5.6. Определяне и представяне.  
5.7. Значение за практиката. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 4 часа 
МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА 
1. Механични свойства, дъвкателни сили, якост на опън – диаграма за якост, характерни 

точки. Модул на еластичност. Крехкост, гъвкавост, жилавост, пластичност, якост на 
натиск, огъване, удар, якост на умора. 



19 

2. Твърдост – методи за определяне. Представяне. 
3. Микротвърдост. Износоустойчивост. Начини за определяне и представяне. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 4 часа 
БИОЛОГИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
1. Биологични свойства на стоматологичните материали.  

1.1. Обща и локална токсичност. 
2. Тестове за установяване на биологични свойства. 
3. Технологични свойства на зъботехническите материали:  

– пластичност,  
– тънколовкост,  
– обработваемост,  
– манипулационно време,  
– срок на годност. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 4 часа 
ГИПСОВИ ПРОДУКТИ 
1. Минерален и технически гипс – състав, строеж, свойства.  

1.1. Зъботехнически гипс – модификации, получаване. 
2. Насипна проба.  

2.1. Начало и крайно време на втвърдяване – определяне.  
2.2. Манипулационно време – за втвърдяване. 
2.3. Обемни изменения на гипсовите продукти в процеса на затвърдяване. 

3. Фактори, влияещи на втвърдяването на гипса.  
3.1. Видове гипсови продукти по състав, насипна проба, време на втвърдяване и 

обемни изменения. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 4 часа 
ВОСЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 
1. Видове восъчни материали според произхода им.  

1.1. Естествени восъчни материали – растителни и животински.  
1.2. Минерални и синтетични восъци. 

2. Видове восъчни материали по предназначение, цвят и състав. 
2.1. Восъчни препарати. 

3. Свойства на восъчните материали – температура на омекчаване и топене. 
3.1. Обемни изменения. 
3.2. Пълзене и течене.  
3.3. Вътрешни и повърхностни напрежения.  
3.4. Правила за работа с восъците. 

ЛЕКЦИЯ №8 – 4 часа 
МЕТАЛИ И СПЛАВИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПЛАВЯВАНЕ 
1. Вътрешен строеж на металите и сплавите.  

1.1. Топене. 
1.2. Кристализация. 
1.3. Кипене.  
1.4. Време – температурни криви. 

2. Методи за изследване на метали и сплави.  
2.1. Микроскопски метод.  
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2.2. Ликвация – видове. 
3. Микроскопски и термичен анализ. 

3.1. Металографски микроскоп.  
3.2. Получаване на шлифове.  
3.3. Разяждане и разяждащи разтвори.  
3.4. Класификация на сплавите по едрина на кристалите. 
3.5. Значение за практиката. 

4. Термичен анализ.  
4.1. Рентгеноструктурен и спектрален анализ.  
4.2. Лазерна спектроскопия. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 4 часа 
МЕТАЛИ И СПЛАВИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПЛАВЯВАНЕ 
1. Възможности за сплавяване – пълна разтворимост и неразтворимост в твърдо 

състояние. 
2. Смесени кристали и смес от кристали.  

2.1. Хетерогенни и хомогенни смесени кристали.  
3. Механична смес.  

3.1. Твърд разтвор.  
3.2. Химично съединение.  
3.3. Диаграми на състоянието.  
3.4. Значение за практиката. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 4 часа 
СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОМАТОЛОГИЯТА И ОБРАБОТКАТА ИМ 
1. Метални сплави за стоматологични цели – групи, свойства и различия. 
2. Кратки данни за съставящите ги метали. 
3. Благородни сплави. 

3.1. Карат и проба, грам – карат. 

ЛЕКЦИЯ №11 – 4 часа 
СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОМАТОЛОГИЯТА И ОБРАБОТКАТА ИМ 
1. Класификация на златните сплави по твърдост и предназначение 
2. Класификация на златните сплави по състав. 

2.1. Сребърни сплави за микропротези.   
2.2. Класификация на златните сплави по състав и температура на топене 

3. Грешки при обработването на благородните сплави 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 4 часа 
СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОМАТОЛОГИЯТА И ОБРАБОТКАТА ИМ 
1. Неблагородни сплави.  

1.1. Метали от групата на желязото.  
1.2. Легиращи метали – свойства. 

2. Неръждаеми стомани за стоматологични цели. 
2.1. Структури на стоманата.  
2.2. Аустенитна структура – фиксиране и свойства, причини за преминаване в друга 

структура. 
3. Други железни сплави.  

3.1. Хром съдържащи сплави.  
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3.2. Титанови сплави – свойства, предимства, предназначение.  
3.3. Помощни сплави. Сплави за щанцоване – изисквания и свойства.  
3.4. Правила за работа. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 4 часа 
СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОМАТОЛОГИЯТА И ОБРАБОТКАТА ИМ 
1. Студена обработка.  

1.1. Коване, изтегляне, валцоване, щанцоване.  
1.2. Наклеп. Видове студена обработка – повърхностни и обемни промени. 
1.3. Вътрешни напрежения. 

2. Термична обработка на сплавите.  
2.1. Дифузия и дифузионни процеси. 
2.2. Рекристализация.  

3. Закаляване – аустенизация на стоманите.  
3.1. Хомогенизиране, затвърдяване и отвръщане.  
3.2. Значение за практиката. 

4. Семинар 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 4 часа 
СПЛАВИТЕ В УСТНАТА КУХИНА 
1. Корозия–определяне, видове, обосновка. 

1.1. Корозионен потенциал. 
1.2. Разтворен и осмотичен натиск. 

2. Биологично поносим корозионен потенциал. 
2.1. Корозионен потенциал на различни сплави. 
2.2. Фактори, влияещи върху корозионния потенциал на протезните конструкции. 

3. Последици от неправилна технологична обработка. 
3.1. Промени в цвета на протезните конструкции. 
3.2. Сероводород и метални йони. 
3.3. ЕДН и галваничен елемент. 
3.4. Пътища за протичане на електрически ток. 
3.5. Патогалванизъм. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЛАВИТЕ 
1. Свързване на металите и сплавите. 

1.1. Заваряване. 
1.2. Автожениране. 
1.3. Лазерно заваряване. 

2. Припояване. 
2.1. Дезоксидатори – флюсове и антифлюсове. 
2.2. Видове, предназначение и начин на действие. 
2.3. Подготовка и правила за припояване. 

3. Припои - видове. 
3.1. Изисквания към припоите. 
3.2. Твърди благородни припои. 
3.3. Припои за стомана и неблагородни сплави. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 4 часа 
СЪВРЕМЕННА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 
1. Правила за работа в зъботехническа лаборатория. 
2. Правила за безопасност /Инструктаж/. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 4 часа 
СТРОЕЖ И СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ. 
1. Измервания с шублер, микрометър. 
2. Измервания с механични и електронни везни, дебеломер. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 4 часа 
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА. ОПТИЧНИ СВОЙСТВА 
1. Разцветки за пластмаса и порцелан. 
2. Определяне цвета на зъбите на дневна, луминисцентна и дневна жълта светлина с 

разцветки на пластмаса и порцелан. 
3. Определяне зависимостта на цвета на зъбите от цвета на очите и тена на кожата. 
4. Схеми за определяне цвета на зъбите. Влияние на дебелината на материала върху 

цвета. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 4 часа 
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА. ПЛЪТНОСТ. ТЕРМИЧНИ СВОЙСТВА 
1. Относителна плътност. Пикнометър. 
2. Измерване и решаване на задачи. 
3. Термични свойства. Топлопроводимост на сплави и пластмаси. 
4. Омекчаване и топене – термично свиване при восъци. 
5. Имбибиция на пластмасова протеза, мокрене, адхезия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА 
1. Пластичност. 
2. Тънколивкост. 
3. Обработваемост. 
4. Заваряемост. 

УПРАЖНЕНИЕ№ 6 – 4 часа 
МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ 
1. Определяне якост на удар с чук на Шарпи. 
2. Определяне твърдост по Моос и по Бринел. 
3. Определяне на износоустойчивост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 4 часа 
ГИПСОВИ ПРОДУКТИ 
1. Състав и свойства на модификации зъботехнически гипс. 
2. Размесване на насипна проба. 
3. Определяне начално и крайно време на втвърдяване и обемни изменения. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 4 часа 
ВОСЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 
1. Работа с различни видове восъци. 
2. Свойства на восъците. 
3. Отстраняване на вътрешни и повърхностни напрежения. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 4 часа 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТАЛИ И СПЛАВИ 
1. Макроскопски и микроскопски анализ.  
2. Време - температурни криви. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 4 часа 
СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОМАТОЛОГИЯТА 
1. Видове сплави. 
2. Температурен интервал. 
3. Евтектична температура. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11– 4 часа 
БЛАГОРОДНИ СПЛАВИ 
1. Видове благородни сплави.  
2. Карат и проба, грам – карат. 
3. Решаване на задачи с превръщане. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 4 часа 
СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОМАТОЛОГИЯТА. ОБРАБОТКА 
1. Грешки при обработването на сплави. 
2. Работа с мелот-метал. 
3. Аустенизация и свойства на аустенитната стомана. 
4. Хромсъдържащи сплави. 
5. Студена обработка. Коване, изтегляне, щанцоване. Наклеп. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 4 часа 
ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА НАСПЛАВИТЕ 
1. Рекристализация и аустенизация на стоманени отливки. 
2. Хомогенизация, затвърдяване и отвръщане на сплави. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 4 часа 
КОРОЗИЯ НА СПЛАВИТЕ 
1. Определяне на корозионен потенциал на конструкции от различни сплави. 
2. Фактори, определящи степента на корозия. 
3. Установяване на участъци от протезни конструкции, склонни към корозия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЛАВИТЕ 
1. Свързване на сплавите. Заваряване, автожениране, припояване. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
II част 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 
ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 
1. Отпечатъчни материали – изисквания.  

1.1. Класификация по работна консистенция.  
2. Твърди отпечатъчни материали – розов гипс, цинк – оксиевгенолови пасти. 
3. Термопластични отпечатъчни материали. 

3.1. Стенц, кермаси, восъци. 
3.2. Материали за индивидуални лъжици. 

4. Еластични отпечатъчни материали. 
4.1. Хидроколоиди. 
4.2. Еластомери. 

5. Важни свойства. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 3 часа 
ПЛАСТМАСИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ 
1. Пластмаси – получаване и свойства. 

1.1. Изисквания към стоматологичните пластмаси. 
1.2. Начини за полимеризация. 

2. Основни съставки на акриловите пластмаси – предназначение. 
2.1. Основни съставки в мономерната течност – мономер, инхибитор, омрежител, 

активатор.  
2.2. Основни съставки в полимерния прах – полимер, инициатор, съполимер, 

пластификатор, оцветители, затъмнители. 
2.3. Полимеризиращи системи. 

3. Начини за получаване на полимерния прах.  
3.1. Видове структурни вериги и определяните от тях свойства на пластмасите. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 
ПЛАСТМАСИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ 
1. Топлополимеризиращи пластмаси на акрилова основа.  

1.1. Ацеотропна смес мономер – вода.  
1.2. Отделяне на топлина.  
1.3. Съотношение прах – мономер.  
1.4. Влияние върху обемните изменения. 

2. Стадии в съзряването на пластмасовото тесто.  
2.1. Етапи в процеса на полимеризацията.  
2.2. Суперакрил – температурен режим на полимеризация. 

3. Обработка на топлополимеризиращите пластмаси.  
3.1. Опаковане в кювета, изолиране, пресоване, изваряване. 
3.2. Значение за практиката. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 3 часа 
ПЛАСТМАСИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ. ДЕФЕКТИ В ПЛАСТМАСИТЕ 
1. Самополимеризиращи пластмаси.  

1.1. Особености и предназначение.  
1.2. Дуракрил – състав и свойства.  
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1.3. Остатъчен мономер. 
2. Еластични (меки) пластмаси.  

2.1. Акрилови меки пластмаси.  
2.2. Поливенилхлоридни меки пластмаси. 
2.3. Силиконови меки пластмаси.  
2.4. Свойства и сравнение. 

3. Други пластмаси.  
3.1. Хидропневматични,  

– монопасти  
– УВ,  
– фотополимеризиращи пластмаси.  

3.2. Съвременни представители.  
3.3. Предимства на новите пластмаси за инкрустация.  
3.4. Свързващи агенти (посредници) метал – пластмаса. 

4. Дефекти в пластмасовите протезни конструкции.  
4.1. Цветови дефекти – причини.  
4.2. Остатъчен мономер – начин за установяване и отстраняване. 

5. Дефекти в структурата на протезните конструкции – причини. 
5.1. Повърхностни и вътрешни дефекти. 

6. Дефекти във формата и обема на протезните конструкции. 
6.1. Обемни изменения. 
6.2. Вътрешни напрежения. 
6.3. Правила за работа. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 
ПОРЦЕЛАН. ИЗКУСТВЕНИ ЗЪБИ 
1. Керамични смеси.  

1.1. Стоматологична керамика 
– състав, 
– видове, 
– предназначение.  

2. Технология на керамичните смеси за стоматологични цели.  
2.1. Видове стоматологична керамика.  
2.2. Порцеланови изкуствени зъби. 

3. Пластмасови изкуствени зъби.  
3.1. Форма, размер, цвят, гарнитури.  
3.2. Сравнителна оценка – пластмасови / порцеланови зъби. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 
МЕТАЛОКЕРАМИКА.СПЛАВИ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИКА 
1. Стоматологична металокерамика.  

1.1. Изисквания към керамичните маси за металокерамика.  
1.2. Връзка между керамика и метал. 

2. Сплави за металокерамика – благородни и неблагородни.  
2.1. Изисквания към сплавите за металокерамика. 

3. Технология на металокерамиката.  
3.1. Индикации за използване.  
3.2. Предимства и недостатъци. 



26 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
ОГНЕУПОРНИ МАСИ 
1. Огнеупорни отливни материали.  

1.1. Състав и изисквания към огнеупорните маси: 
– огнеупорност,  
– финозърнестост,  
– пластичност,  
– време за втвърдяване,  
– гладкост,  
– термично разширение,  
– порьозност,  
– инертност и топлопроводимост. 

2. Видове огнеупорни отливни маси по състав и предназначение.  
2.1. Видове разширения при огнеупорните маси.  
2.2. Модификации на силициевия диоксид – кварц и кристобалит. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЛАВИТЕ 
1. Отливане на метали и сплави – етапи. 

1.1. Топене и кристализация. 
1.2. Щифтове. 
1.3. Термична подготовка на муфите. 
1.4. Правила при опаковане. 

2. Явления съпровождащи отливането. 
3. Обемни изменения при отливането на сплавите. 

3.1. Видове свивания – компенсиране 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 3 часа 
ШЛИФОВАНЕ. ПОЛИРАНЕ. ПОЧИСТВАНЕ 
1. Шлифовъчни и полирни материали. 

1.1. Естествени и изкуствени шлифовъчни материали. 
1.2. Естествени и изкуствени полирни материали. 

2. Абразивни и режещи инструменти.  
2.1. Ефективност на въртящите се режещи инструменти – скорост, големина, 

твърдост, чупливост.  
2.2. Форма и големина на кристалите.  
2.3. Вътрешни напрежения. 

3. Електрополиране.  
3.1. Байцване – видове байцове. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа 
СТОМАТОЛОГИЧНИ ЦИМЕНТИ 
1. Видове стоматологични цименти – състав и предназначение.  

1.1. Използване на циментите в зъботехническата практика. 
2. Цинкфосфатен цимент – състав и размесване.  

2.1. Правила за обработка. 
3. Биологична активност на стоматологичните цименти.  

3.1. Временни цименти.  
3.2. Фактори влияещи върху биологичните свойства на циментите. 

4. Семинар. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 
II част 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3 часа 
ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 
1. Работа с розов гипс. 
2. Материали за индивидуални лъжици. 
3. Обратим и необратим хидроколоид и силиконов еластомер. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 3 часа 
ПЛАСТМАСИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ 
1. Топлополимеризиращи пластмаси. Особености и предназначение. 
2. Етапи в съзряването на тестото. 
3. Опаковане в кювета, пресоване, изолиране, изваряване. 
4. Режим на полимеризация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 3 часа 
СТУДЕНО ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ПЛАСТМАСИ 
1. Размесване на дуракрил. 
2. Поправка на счупена протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 3 часа 
СТУДЕНО ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ПЛАСТМАСИ. ЕЛАСТИЧНИ ПЛАСТМАСИ 
1. Ребазиране на временен мост. 
2. Еластични пластмаси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 3 часа 
ПЛАСТМАСИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ 
1. Установяване на остатъчен мономер с разтвор на калиев перманганат. 
2. Хидропневматична полимеризация за отстраняване на остатъчен мономер. 
3. Определяне на пластмаса с определен цвят за инкрустация. 
4. Дефекти в пластмасовите протезни конструкции. 
5. Други пластмаси – УВ, изозит, артглас, фотополимери. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 3 часа 
ПОРЦЕЛАН 
1. Видове керамични смеси – комплекти порцеланови прахове. 
2. Размесване на порцеланов прах. 
3. Етапи при изпичане на порцелан. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 3 часа 
ИЗКУСТВЕНИ ЗЪБИ. МЕТАЛОКЕРАМИКА. СПЛАВИ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИКА 
1. Порцеланови и пластмасови зъби – сравнение. 
2. Сплави за металокерамика. Технология на металокерамиката. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 3 часа 
ОГНЕУПОРНИ МАСИ 
1. Работа с различни видове опаковъчни маси. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЛАВИТЕ 
1. Отливане на метали и сплави. 
2. Опаковане, разполагане на отливни щифтове – избор на дебелина и дължина. 
3. Отстраняване на восъка. Термична подготовка на муфите. 
4. Отливане с прашка и кастомат. 
5. Шлифоване, полиране, електрополиране, химическо почистване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 3 часа 
СТОМАТОЛОГИЧНИ ЦИМЕНТИ 
1. Работа с цинкфосфатен цимент-размесване. 
2. Временни цименти. 
3. Биологично активни цименти. 

 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
ПО ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА АПАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 
ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА МАСА. ПОСОБИЯ И ИНСТРУМЕНТИ. ИНСТРУМЕНТИ И 
АПАРАТИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И ПОЛИРАНЕ 
1. Зъботехнически работни маси. 
2. Аспирационна уредба. 

2.1. Пособия. 
3. Зъботехнически мотор. 

3.1. Накрайници.  
3.2. Микромотор.  
3.3. Режещи инструменти. 

4. Шлайф – полир мотор.  
4.1. Полирни четки. 
4.2. Щифторезачка.  
4.3. Пясъкоструйни апарати. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 3 часа 
ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ ЗА СТУДЕНА ОБРАБОТКА. ИНСТРУМЕНТИ И 
АПАРАТИ ЗА ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА 
1. Инструменти за огъване и коване. 
2. Инструменти и апарати за валцоване и щанцоване. 
3. Пламъкови източници на топлина.  

3.1. Пламък и зони на пламъка. 
4. Спиртна лампа и спирт за горене. 
5. Газови горелки и газови смеси.  

5.1. Бензин и бензинов апарат. 
6. Ацетилен – кислородна смес и оксиженов апарат.  

6.1. Апарат за волтова дъга.  
6.2. Швайц апарат. 

7. Електрически пещи.  
7.1. ВЧ топлинно – отливни апарати. 
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ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 
АПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ. АПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА ОБРАБОТКА 
НА ПЛАСТМАСИ 
1. Вакуум бъркалка. 

1.1. Вибратор. 
2. Муфи.  

2.1. Отливни щифтове. 
3. Гел апарат. 

3.1. Апарат за затвърдяване на модели. 
4. Кювети.  

4.1. Изолиращи материали. 
5. Апарати за полимеризация. 
6. Хидро и фотополимеризатор с видима синя светлина. 

6.1. Стробоскопска лампа. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 3 часа 
АПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Вакуумни пещи за металокерамика. 
2. Пособия за металокерамична технология. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 
АПАРАТИ И ПОССОБИЯ ЗА УСПОРЕДНОСТ 
1. Паралелофиксатор. 
2. Месингови кръгчета за ретенции – “зегерки”. 
3. Щифтчета, плоско трионче. 
4. Паралелометър.  

4.1. Фрез апарат. 
 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ№ 1 – 3 часа 
ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА МАСА. ПОСОБИЯ И ИНСТРУМЕНТИ. ИНСТРУМЕНТИ И 
АПАРАТИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И ПОЛИРАНЕ 
1. Зъботехнически маси – ергономично разположение, пособия. 
2. Зъботехнически мотор. Накрайници. 
3. Микромотор. Режещи инструменти. 
4. Шлайф – полир мотор. Полирни четки. Щифторезачка. Пясъкоструйни апарати. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 3 часа 
ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ ЗА СТУДЕНА ОБРАБОТКА. ИНСТРУМЕНТИ И 
АПАРАТИ ЗА ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА 
1. Инструменти за огъване и коване. 
2. Инструменти и апарати за валцоване и щанцоване. 
3. Работа с пламъкови източници на топлина. 
4. Работа с волтова дъга и швайц апарат. 
5. Работа с електрически пещи, кастомати. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 3 часа 
АПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ. АПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА ОБРАБОТКА 
НА ПЛАСТМАСИ 
1. Работа с апарати за опаковане. 
2. Поставяне на щифтове. 
3. Полимеризация на пластмаса в малки и големи кювети 
4. Работа с различните полимеризиращи апарати. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 3 часа 
АПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Работа с вакуумни пещи за металокерамика. 
2. Работа с пособия за металокерамична технология. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 3 часа 
АПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА УСПОРЕДНОСТ 
1. Работа с паралелфиксатор и приспособления. 
2. Работа с паралелометър. 
3. Фрез апарат. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Иванов Ст. Материалознание за стоматолози, 1997 г. 
2. Иванов Ст. Ръководство по материалознание, 1992 г.  
3. Пеев Т. Зъбни протези и ортодонтски апарати, 1992 г. 
4. Кисов Хр. Ръководство по материалознание, 1995 г.  
5. Кисов Хр. Отпечатъчни материали и отпечатъчни методи в неподвижното 

зъбопротезиране, 1998 г. 
6. Кисов Хр. Стоматологична керамика, основни принципи, материали и инструменти, 

1999 г. 
7. Кисов Хр. Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол, 2008 г. 
8. Кисов Хр. Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните 

конструкции, 2008 г. 
9. Кисов Хр. Ормосери, 2000 г. 

 
 
 

КОНСПЕКТ  
ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ  

I. Част 
1. Предмет и задачи на зъботехническото материалознание. Класификация на 

стоматологичните материали. Изисквания към основните стоматологични 
материали. 

2. Кристална и аморфна структура. Кристални решетки. Полиморфизъм. 
3. Физични свойства на материалите – общ преглед. 
4. Оптични свойства на материалите, цвят, отражение, прозрачност. 
5. Транспарентност и опацитет. 
6. Луминофори и луминисценция. 
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7. Блясък и опалисценция. 
8. Цветови системи – величини на цвета. 
9. Метамеризъм. 
10. Плътност. Относителна плътност. Начини на определяне и представяне. 
11. Пикнометър. 
12. Топлопроводимост – значение. Начини за определяне и представяне. 
13. Топене и кипене. 
14. Топлинни обемни изменения. 
15. Имбибиция, разтворимост, вискозитет. 
16. Адхезия, мокрене. Определяне и представяне. 
17. Значение за практиката на имбибиция, разтворимост, вискозитет, адхезия, мокрене. 
18. Якост на опън – диаграма характерни точки. 
19. Модул на еластичност. 
20. Крехкост, гъвкавост, жилавост, пластичност. 
21. Якост на натиск, огъване, удар, якост на умора. 
22. Твърдост – методи за определяне. Представяне. 
23. Микротвърдост. Износоустойчивост. Начини за определяне и представяне. 
24. Биологични свойства на стоматологичните материали. Обща и локална токсичност. 
25. Тестове за установяване на биологични свойства. 
26. Технологични свойства на зъботехническите материали. Пластичност, тънколив- 

кост, обработваемост, манипулационно време, срок на годност. 
27. Минерален и технически гипс, състав, строеж и получаване. 
28. Зъботехнически гипс, модификации и получаване. 
29. Определение за насипна проба. Начално и крайно време на втвърдяване - 

определяне. 
30. Манипулационно време - затвърдяване. Обемно изменение на гипсовите продукти в 

процеса на затвърдяване. 
31. Фактори влияещи на затвърдяването на гипса. 
32. Видове восъчни материали според произхода им. Естествени, растителни, 

животински, минерални и синтетични. 
33. Видове восъчни материали по предназначение, цвят и състав. 
34. Свойства на восъчните материали – температура на омекчаване и топене. 
35. Свойства на восъчните материали – обемни изменения. Пълзене и течене. 
36. Свойства на восъчните материали – вътрешни и повърхностни напрежения. 
37. Правила за работа с восъците. 
38. Метали и сплави – вътрешен строеж на металите и сплавите. 
39. Метали и сплави – топене, кристализация, кипене. 
40. Метали и сплави – време температурни криви. 
41. Методи за изследване на метали и сплави – макроскопски метод. Ликвация – видове. 
42. Метали и сплави – термичен анализ. 
43. Метали и сплави – металографски микроскоп, получаване на шлифове. 
44. Метали и сплави – разяждане и разяждащи разтвори. 
45. Метали и сплави – термичен анализ. 
46. Метали и сплави – рентгеноструктурен и спектрален анализ, лазерна спектроскопия. 
47. Метали и сплави – пълна разтворимост в твърдо състояние, механична смес – 

графика. 
48. Метали и сплави - пълна разтворимост в твърдо състояние, твърд разтвор - графика. 
49. Метали и сплави – химично съединение, графика. 
50. Метални сплави за стоматологични цели – групи, свойства, различия. 
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51. Благородни сплави. Карат и проба, грам – карат. 
52. Класификация на златните сплави по твърдост и предназначение. Класификация на 

златните сплави по състав и температура на топене. 
53. Сребърни сплави за микропротези. Грешки при обработването на благородните 

сплави. 
54. Неблагородни сплави. Метали от групата на желязото. Легиращи метали – свойства. 
55. Неръждаеми стомани за стоматологични цели. Структури на стоманата. Аустенитна 

структура – фиксиране и свойства. 
56. Други железни сплави. Хром съдържащи сплави, титанови сплави – свойства, 

предимства, предназначение. 
57. Студена обработка. Коване, изтегляне, валцоване, щанцоване, наклеп. 
58. Видове студена обработка – повърхностни и обемни промени. Вътрешни 

напрежения. 
59. Термична обработка на сплавите. Дифузия и дифузионни процеси. Рекристализация. 
60. Закаляване – аустенизация на стоманите. Хомогенизиране, затвърдяване, отвръщане. 

Значение за практиката. 
61. Корозия – определяне, видове, обосновка. 
62. Корозионен потенциал. Разтворен и осмотичен натиск. 
63. Биологично поносим корозионен потенциал. Корозионен потенциал на различни 

сплави. Фактори влияещи върху корозионният потенциал на протезните 
конструкции. 

64. Последици от неправилна технологична обработка. Промени в цвета на протезните 
конструкции. Сероводород и метални йони. ЕДН и галваничен елемент. Пътища за 
протичане на електрически ток. Патогалванизъм. 

65. Свързване на металите и сплавите. Заваряване. Автожениране.Лазерно заваряване. 
66. Припояване. Дезоксидатори – флюсове и антифлюсове. Видове предназначение и 

начин на действие. Подготовка и правила за припояване. 
67. Припои – видове. Изисквания към припоите. Твърди благородни припои. Припои за 

стомани и неблагородни сплави. 
 
 
 

КОНСПЕКТ  
ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ  

II. Част 
1. Изисквания към отпечатъчните материали. Обратими и необратими отпечатъчни 

материали. 
2. Класификация на отпечатъчните материали. 
3. Твърди отпечатъчни материали – розов гипс, цинк-оксиевгенолови пасти, 

самополимеризиращи пластмаси. 
4. Термопластични отпечатъчни материали. Стенц, кермаса, гутаперча, восъци. 
5. Материали за индивидуални лъжици. 
6. Еластични отпечатъчни материали – хидроколоиди. Важни свойства. 
7. Еластични отпечатъчни материали – еластомери. Важни свойства.  
8. Пластмаси – получаване и свойства. Изисквания към стоматологичните пластмаси. 
9. Начини за полимеризация – поликондензация, съполимеризация. 
10. Основни съставки в мономерната течност – мономер, инхибитор, омрежител, 

активатор. 
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11. Основни съставки в полимерния прах – полимер, инициатор, съполимер, 
пластификатор, оцветители, затъмнители. 

12. Състав и строеж на светлино полимеризиращите пластмаси. 
13. Видове структурни вериги и определяните от тях свойства на пластмасите. 
14. Топлополимеризиращи пластмаси на акрилова основа. Ацетотропна смес мономер – 

вода. Отделяне на топлина. Съотношение прах – мономер. Влияние върху обемните 
изменения. 

15. Стадии в съзряването на пластмасовото тесто. Етапи в процеса на полимеризацията. 
16. Суперакрил – температурен режим на полимеризация. Други полимеризационни 

режими. 
17. Опаковане в кювета, изолиране, пресоване, изваряване. 
18. Самополимеризиращи пластмаси. Особености и предназначение. 
19. Дуракрил – състав и свойства. Остатъчен мономер. 
20. Еластични (меки) пластмаси. Акрилови меки пластмаси 
21. Поливенилхлоридни меки пластмаси. 
22. Силиконови меки пластмаси. 
23. Свойства и сравнение на меките пластмаси. 
24. Хидропневматични монопасти.  
25. УВ и светлинополимеризиращи пластмаси. 
26. Предимства на хидропневматичните, УВ и светлинополимеризиращи пластмаси. 

Свързващи агенти метал – пластмаса. 
27. Цветови дефекти в протезните конструкции – причини. 
28. Остатъчен мономер – начин за установяване и отстраняване. 
29. Дефекти в структурата на протезните конструкции – причини. 
30. Повърхностни и вътрешни дефекти в протезните конструкции – причини. 
31. Дефекти във формата и обема на протезните конструкции. Обемни изменения. 

Вътрешни напрежения. Правила за работа. 
32. Стоматологична керамика. Състав видове предназначение. 
33. Технология на керамичните смеси за стоматологични цели. Порцеланови изкуствени 

зъби. 
34. Пластмасови изкуствени зъби. Форма, цвят, размери, гарнитури. 
35. Сравнителна оценка – пластмасови / порцеланови изкуствени зъби. 
36. Изисквания към керамичните маси за металокерамика. 
37. Връзка между керамика и метал. 
38. Благородни и неблагородни сплави за металокерамика. Изисквания. 
39. Технология на металокерамиката. Индикации за използване. Предимства и 

недостатъци. 
40. Състав и изисквания към огнеупорните маси: огнеупорност, финозърнестост, 

пластичност, време за втвърдяване. 
41. Състав и изисквания към огнеупорните маси: гладкост, термично разширение, 

порьозност, инертност, топлопроводимост. 
42. Видове огнеупорни отливни маси по състав и предназначение. 
43. Видове разширения при огнеупорните маси. 
44. Отливане на метали и сплави – етапи. Източници на топлина. Топене и 

кристализация. 
45. Щифтове. Правила при опаковане. Термична подготовка на муфите за отливане. 
46. Явления съпровождащи отливането. 
47. Обемни изменения при отливането на сплавите. Видове свивания – компенсиране. 
48. Шлифовъчни и полирни материали – естествени и изкуствени. 
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49. Абразивни и режещи инструменти. Ефективност – скорост, големина, твърдост, 
чупливост. Форма и големина на кристалите. Вътрешни напрежения. 

50. Електрополиране. Байцване – видове байцове. 
51. Видове стоматологични цементи – състав и предназначение. Използване в 

зъботехническата практика. 
52.  Цинкфосфатен цемент – състав и размесване. Правила за обработка.  
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА АПАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ 

1. Инструменти и апарати за шлифоване и полиране. Зъботехнически мотор. 
Накрайници. Микромотор. Режещи инструменти. Шлайф-полирмотор. 
Щифторезачка. Пясъкоструйни апарати. 

2. Инструменти и апарати за студена обработка. Инструменти за огъване и коване. 
Инструменти и апарати за валцоване и щанцоване. 

3. Инструменти и апарати за термична обработка. Пламъкови източници на топлина. 
Пламък и зони на пламъка. Спиртна лампа, газови горелки, бензинов апарат. 
Апарат за волтова дъга. Електрически печки. Високочестотни топливно-отливни 
апарати. 

4. Апарати и пособия за опаковане. Вакуум бъркалка. Вибратор. Муфи. Отливни 
щифтове. Гел апарат. Апарат за затвърдяване на модели. 

5. Апарати и пособия за обработка на пластмаси. Кювети. Изолиращи материали. 
Апарат за полимеризация. Хидрополимеризатор. Стробоскопска лампа. 

6. Апарати и пособия за металокерамична технология. Вакуумни пещи.  
7. Апарати и пособия за успоредност. Паралелофиксатор. Паралелометър. Фрез 

апарат. 
 
 
 

КОНСПЕКТ  
ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

1. Предмет и задачи на зъботехническото материалознание. Класификация на 
стоматологичните материали. Изисквания към основните стоматологични 
материали. 

2. Кристална и аморфна структура. Кристални решетки. Полиморфизъм. 
3. Физични свойства на материалите – общ преглед. 
4. Оптични свойства на материалите, цвят, отражение, прозрачност. 
5. Транспарентност и опацитет. 
6. Луминофори и луминисценция. 
7. Блясък и опалисценция. 
8. Цветови системи – величини на цвета. 
9. Метамеризъм. 
10. Плътност. Относителна плътност. Начини на определяне и представяне. 
11. Пикнометър. 
12. Топлопроводимост – значение. Начини за определяне и представяне. 
13. Топене и кипене. 
14. Топлинни обемни изменения. 
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15. Имбибиция, разтворимост, вискозитет. 
16. Адхезия, мокрене. Определяне и представяне. 
17. Значение за практиката на имбибиция, разтворимост, вискозитет, адхезия, мокрене. 
18. Якост на опън – диаграма характерни точки. 
19. Модул на еластичност. 
20. Крехкост, гъвкавост, жилавост, пластичност. 
21. Якост на натиск, огъване, удар, якост на умора. 
22. Твърдост – методи за определяне. Представяне. 
23. Микротвърдост. Износоустойчивост. Начини за определяне и представяне. 
24. Биологични свойства на стоматологичните материали. Обща и локална токсичност. 
25. Тестове за установяване на биологични свойства. 
26. Технологични свойства на зъботехническите материали. Пластичност, тънколив- 

кост, обработваемост, манипулационно време, срок на годност. 
27. Минерали и технически гипс, състав, строеж и получаване. 
28. Зъботехнически гипс, модификация и получаване. 
29. Определение за насипна проба. Начално и крайно време на втвърдяване - 

определяне. 
30. Манипулационно време - затвърдяване. Обемно изменение на гипсовите продукти в 

процеса на затвърдяване. 
31. Фактори влияещи на затвърдяването на гипса. 
32. Видове восъчни материали според произхода им. Естествени, растителни, 

животински, минерални и синтетични. 
33. Видове восъчни материали по предназначение, цвят и състав. 
34. Свойства на восъчните материали – температура на омекчаване и топене. 
35. Свойства на восъчните материали – обемни изменения. Пълзене и течене. 
36. Свойства на восъчните материали – вътрешни и повърхностни напрежения. 
37. Правила за работа с восъците. 
38. Метали и сплави – вътрешен строеж на металите и сплавите. 
39. Метали и сплави – топене, кристализация, кипене. 
40. Метали и сплави – време температурни криви. 
41. Методи за изследване на метали и сплави – макроскопски метод. Ликвация – видове. 
42. Метали и сплави – термичен анализ. 
43. Метали и сплави – металографски микроскоп, получаване на шлифове. 
44. Метали и сплави – разяждане и разяждащи разтвори. 
45. Метали и сплави – термичен анализ. 
46. Метали и сплави – рентгеноструктурен и спектрален анализ, лазерна спектроскопия. 
47. Метали и сплави – пълна разтворимост в твърдо състояние, механична смес – 

графика. 
48. Метали и сплави – пълна разтворимост в твърдо състояние, твърд разтвор - графика. 
49. Метали и сплави – химично съединение, графика. 
50. Метални сплави за стоматологични цели – групи, свойства, различия. 
51. Благородни сплави. Карат и проба, грам – карат. 
52. Класификация на златните сплави по твърдост и предназначение. Класификация на 

златните сплави по състав и температура на топене. 
53. Сребърни сплави за микропротези. Грешки при обработването на благородните 

сплави. 
54. Неблагородни сплави. Метали от групата на желязото. Легиращи метали – свойства. 
55. Неръждаеми стомани за стоматологични цели. Структури на стоманата. Аустенитна 

структура – фиксиране и свойства. 
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56. Други железни сплави. Хром съдържащи сплави, титанови сплави – свойства, 
предимства, предназначение. 

57. Студена обработка. Коване, изтегляне, валцоване, щанцоване, наклеп. 
58. Видове студена обработка – повърхностни и обемни промени. Вътрешни 

напрежения. 
59. Термична обработка на сплавите. Дифузия и дифузионни процеси. Рекристализация. 
60. Закаляване – аустенизация на стоманите. Хомогенизиране, затвърдяване, отвръщане. 

Значение за практиката. 
61. Корозия – определяне, видове, обосновка. 
62. Корозионен потенциал. Разтворен и осмотичен натиск. 
63. Биологично поносим корозионен потенциал. Корозионен потенциал на различни 

сплави. Фактори влияещи върху корозионният потенциал на протезните 
конструкции. 

64. Последици от неправилна технологична обработка. Промени в цвета на протезните 
конструкции. Сероводород и метални йони. ЕДН и галваничен елемент. Пътища за 
протичане на електрически ток. Патогалванизъм. 

65. Свързване на металите и сплавите. Заваряване. Автожениране.Лазерно заваряване. 
66. Припояване. Дезоксидатори – флюсове и антифлюсове. Видове предназначение и 

начин на действие. Подготовка и правила за припояване. 
67. Припои – видове. Изисквания към припоите. Твърди благородни припои. Припои за 

стомани и неблагородни сплави. 
68. Изисквания към отпечатъчните материали. Обратими и необратими отпечатъчни 

материали. 
69. Класификация на отпечатъчните материали. 
70. Твърди отпечатъчни материали – розов гипс, цинк-оксиевгенолови пасти, 

самополимеризиращи пластмаси. 
71. Термопластични отпечатъчни материали. Стенц, кермаса, гутаперча, восъци. 
72. Материали за индивидуални лъжици. 
73. Еластични отпечатъчни материали – хидроколоиди. Важни свойства. 
74. Еластични отпечатъчни материали – еластомери. Важни свойства.  
75. Пластмаси – получаване и свойства. Изисквания към стоматологичните пластмаси. 
76. Начини за полимеризация – поликондензация, съполимеризация. 
77. Основни съставки в мономерната течност – мономер, инхибитор, омрежител, 

активатор. 
78. Основни съставки в полимерния прах – полимер, инициатор, съполимер, 

пластификатор, оцветители, затъмнители. 
79. Състав и строеж на светлино полимеризиращите пластмаси. 
80. Видове структурни вериги и определяните от тях свойства на пластмасите. 
81. Топлополимеризиращи пластмаси на акрилова основа. Ацетотропна смес мономер – 

вода. Отделяне на топлина. Съотношение прах – мономер. Влияние върху обемните 
изменения. 

82. Стадии в съзряването на пластмасовото тесто. Етапи в процеса на полимеризацията. 
83. Суперакрил – температурен режим на полимеризация. Други полимеризационни 

режими. 
84. Опаковане в кювета, изолиране, пресоване, изваряване. 
85. Самополимеризиращи пластмаси. Особености и предназначение. 
86. Дуракрил – състав и свойства. Остатъчен мономер. 
87. Еластични (меки) пластмаси. Акрилови меки пластмаси 
88. Поливенилхлоридни меки пластмаси. 
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89. Силиконови меки пластмаси. 
90. Свойства и сравнение на меките пластмаси. 
91. Хидропневматични монопасти.  
92. УВ и светлинополимеризиращи пластмаси. 
93. Предимства на хидропневматичните, УВ и светлинополимеризиращи пластмаси. 

Свързващи агенти метал – пластмаса. 
94. Цветови дефекти в протезните конструкции – причини. 
95. Остатъчен мономер – начин за установяване и отстраняване. 
96. Дефекти в структурата на протезните конструкции – причини. 
97. Повърхностни и вътрешни дефекти в протезните конструкции – причини. 
98. Дефекти във формата и обема на протезните конструкции. Обемни изменения. 

Вътрешни напрежения. Правила за работа. 
99. Стоматологична керамика. Състав видове предназначение. 
100. Технология на керамичните смеси за стоматологични цели. Порцеланови 

изкуствени зъби. 
101. Пластмасови изкуствени зъби. Форма, цвят, размери, гарнитури. 
102. Сравнителна оценка – пластмасови / порцеланови изкуствени зъби. 
103. Изисквания към керамичните маси за металокерамика. 
104. Връзка между керамика и метал. 
105. Благородни и неблагородни сплави за металокерамика. Изисквания. 
106. Технология на металокерамиката. Индикации за използване. Предимства и 

недостатъци. 
107. Състав и изисквания към огнеупорните маси: огнеупорност, финозърнестост, 

пластичност, време за втвърдяване. 
108. Състав и изисквания към огнеупорните маси: гладкост, термично разширение, 

порьозност, инертност, топлопроводимост. 
109. Видове огнеупорни отливни маси по състав и предназначение. 
110. Видове разширения при огнеупорните маси. 
111. Отливане на метали и сплави – етапи. Източници на топлина. Топене и 

кристализация. 
112. Щифтове. Правила при опаковане. Термична подготовка на муфите за отливане. 
113. Явления съпровождащи отливането. 
114. Обемни изменения при отливането на сплавите. Видове свивания – компенсиране. 
115. Шлифовъчни и полирни материали – естествени и изкуствени. 
116. Абразивни и режещи инструменти. Ефективност – скорост, големина, твърдост, 

чупливост. Форма и големина на кристалите. Вътрешни напрежения. 
117. Електрополиране. Байцване – видове байцове. 
118. Видове стоматологични цементи – състав и предназначение. Използване в 

зъботехническата практика. 
119. Цинкфосфатен цемент – състав и размесване. Правила за обработка. 
120. Инструменти и апарати за шлифоване и полиране. Зъботехнически мотор. 

Накрайници. Микромотор. Режещи инструменти. Шлайф-полирмотор. 
Щифторезачка. Пясъкоструйни апарати. 

121. Инструменти и апарати за студена обработка. Инструменти за огъване и коване. 
Инструменти и апарати за валцоване и щанцоване. 

122. Инструменти и апарати за термична обработка. Пламъкови източници на топлина. 
Пламък и зони на пламъка. Спиртна лампа, газови горелки, бензинов апарат. 
Апарат за волтова дъга. Електрически печки. Високочестотни топливно-отливни 
апарати. 
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123. Апарати и пособия за опаковане. Вакуум бъркалка. Вибратор. Муфи. Отливни 
щифтове. Гел апарат. Апарат за затвърдяване на модели. 

124. Апарати и пособия за обработка на пластмаси. Кювети. Изолиращи материали. 
Апарат за полимеризация. Хидрополимеризатор. Стробоскопска лампа. 

125. Апарати и пособия за металокерамична технология. Вакуумни пещи.  
126. Апарати и пособия за успоредност. Паралелофиксатор. Паралелометър. Фрез 

апарат. 
 
 
 
 
 
 

АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА ЗЪБИТЕ С 
РИСУВАНЕ, СКУЛПТИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ  

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V 

Анатомия и 
морфология на 

зъбите с рисуване, 
скулптиране и 

моделиране 

I 240 30 210 2/14     

 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
30 часа лекции, 210 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, решаване на практически задачи, изготвяне на 
реферати. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове. 
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Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 
Да. /Входящ тест, писмен и устен изпит/. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност ”Зъботехник”. 

 
АНОТАЦИЯ 

Дисциплината включва основните теоретични и практични постановки за 
анатомията и морфологията на дъвкателния апарат и зъбите, изградена в контекст на 
фило и отногенетичното развитие. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да прилагат практически основните теоретични постановки последователно, 
чрез различни методики: 

- Лекционно изложение 
- Практически упражнения 
- Диапозитиви 
- Мултимедия 
- Самостоятелна подготовка 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
След приключване на обучението си, студентите трябва да имат следните 

познания и умения: 
- Да създават основни теоретични и практични предпоставки, необходими за 

овладяването и развитието на зъботехническата специалност. 
- Да придобият задълбочени познания върху анатомичните особености на 

дъвкателния апарат. 
- Да получат основни знания за връзката между анатомичните форми и 

функциите на дъвкателния апарат и организма като цяло. 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
І РАЗДЕЛ – ВЪВЕДЕНИЕ. ОБЩА СТРУКТУРА 
Въведение – части и страни на зъбите. 
Равнини и ориентиране на зъбите. 
Зъбни групи. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
Обща структура на зъбите. 
Зъбни формули. 
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ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
ІІ РАЗДЕЛ – МОРФОЛОГИЯ НА ЗЪБИТЕ 
Морфология на горни резци. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа  
Морфология на долни резци. 
Морфология на кучешките зъби. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
Морфология на малки кътници. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
Морфология на горни молари. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
Морфология на долни молари. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
Морфология на временните зъби. 
Сравнителна характеристика с постоянните. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
ІІІ РАЗДЕЛ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И РАЗВИТИЕ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ 
Филогенетична еволюция на дъвкателния апарат и ЛЧО. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 
Онтогенетично развитие на ЛЧО и дъвкателния апарат. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 
Развитие и прорязване на зъбите – теории. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 
Срокове на прорязване на зъбите – временни и постоянни. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 
Свързване на зъбите с челюстите. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 
Видове зъби и съзъбия. 
Методи за разпознаване на зъбите. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 
СЕМИНАР 

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 7 часа 
РИСУВАНЕ НА ЗЪБИ. ТЕХНИКА И СКУЛПТИРАНЕ НА ЗЪБИ ОТ САПУН 
- рисуване на зъба по размери 
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- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 7 часа 
ТЕХНИКА И СКУЛПТИРАНЕ НА ЗЪБИ ОТ САПУН 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ГОРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ. 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛЕН ЛАТЕРАЛЕН РЕЗЕЦ 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ. 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛЕН ЛАТЕРАЛЕН РЕЗЕЦ 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ГОРНИ КУЧЕШКИ ЗЪБИ 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛНИ КУЧЕШКИ ЗЪБИ 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ГОРЕН ПЪРВИ МАЛЪК КЪТНИК 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ГОРЕН ВТОРИ МАЛЪК КЪТНИК 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛЕН ПЪРВИ МАЛЪК КЪТНИК. 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛЕН ВТОРИ МАЛЪК КЪТНИК 
- рисуване на зъба по размери 
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- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ГОРЕН ПЪРВИ ГОЛЯМ КЪТНИК 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ГОРЕН ВТОРИ ГОЛЯМ КЪТНИК 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛЕН ПЪРВИ ГОЛЯМ КЪТНИК 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 7 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛЕН ВТОРИ ГОЛЯМ КЪТНИК 
- рисуване на зъба по размери 
- изрязване страните на зъба 
- скулптиране на отделните повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 7 часа 
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ 
Техника и моделиране на зъби от восък върху фантомен модел 
Отливане на фантомни модели и подготовка за моделаж 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 11,12,13 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 21,22,23 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 31,32,33 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 
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УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 41,42,43 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 14,15 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 24,25 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 34,35 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 7 часа  
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 44,45 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 7 часа  
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 16,17.  
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 26,27 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 46, 47. 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК 36,37. 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 7 часа  
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК ГОРНА ДЯСНА ПОЛОВИНА. 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 
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УПРАЖНЕНИЕ № 26 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК ГОРНА ЛЯВА ПОЛОВИНА. 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК ДОЛНА ДЯСНА ПОЛОВИНА. 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК ДОЛНА ЛЯВА ПОЛОВИНА. 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 29 – 7 часа 
МОДЕЛАЖ НА ЗЪБИ ОТ ВОСЪК ГОРНА И ДОЛНА ЗЪБНА РЕДИЦА. 
- отливане на работни модели 
- изрязване на зъбите до шийката 
- поетапно моделиране на отделните страни на зъбите 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 7 часа 
ПРЕДАВАНЕ НА ВОСЪЧНИ МОДЕЛИ. СЕМИНАР. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. „Зъбни протези и ортодотски апарати” - Пеев 2000 г. 
2. „Пропедевтика на протетичната стоматология” - Ралев, Филчев, Пеев 1999 г. 
3. „Пропедевтика на протетичната стоматология” - Филчев, Ралев 2001 г. 
4. Ръководство по пропедевтика на протетичната стоматология - рисуване на зъб -

Райчинова, Йончева. 
5. „Пропедевтика на протетичната дентална медицина” - Филчев, Ралев 2010 г. 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА ЗЪБИТЕ С РИСУВАНЕ, 

СКУЛПТИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ 
1. Въведение, части и страни на зъбите. Равнини за ориентиране на зъбите. Зъбни 

групи. 
2. Обща структура на зъбите. Зъбни формули. 
3. Морфология на резците (горни и долни). 
4. Морфология на кучешките зъби. 
5. Морфология на малки кътници. 
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6. Морфология на моларите. 
7. Морфология на временните зъби. Сравнителна характеристика с постоянните. 
8. Филогенетична еволюция на дъвкателния апарат и ЛЧО. 
9. Онтогенетично развитие на дъвкателния апарат. 
10. Развитие и прорязване на зъбите – теории. 
11. Срокове за прорязване на зъбите – временни и постоянни. Свързване на зъбите с 

челюстите – историческо развитие. 
12. Видове зъби и съзъбия. Методи за разпознаване на зъбите. 

 

 
 
 

АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V VІ 
Анатомия на 

човека I 45 42 3 3/-          

 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
42 часа лекции, 3 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на анатомични препарати. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване. 

Формиране на оценката: 
Писмено изпитване в края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Писмено изпитване в края на семестъра. 

Семестриален изпит: 
Не. 
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Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Анатомия, хистология и ембриология”. 

Катедра: 
„Анатомия, хистология и ембриология”. 

 
АНОТАЦИЯ 

Познанията за нормалната структура на тъканите, органите и системите и 
техните топографски взаимоотношения в човешкия организъм са основа за 
надграждане на знанията за патологичните промени в тях. Ето защо с изучаването на 
нормалната анатомия на човека започва овладяването на всяко равнище на 
медицинската наука. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да запознае студентите с нормалната морфология на човека и топографските 
отношения на органите и системите в човешкото тяло. 

- Да запознае студентите с историята на анатомичната наука. 
- Да запознае студентите с анатомичната номенклатура. 
- Да запознае студентите с общите принципи на устройството на човешкото 

тяло. 
- Да запознае студентите с устройството на клетките и тъканите в човешкия 

организъм. 
- Да запознае студентите конкретно с устройството на органите и системите в 

човешкото тяло. 
- Да запознае студентите с топографията на органите. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 
и умения: 

- Теоретични знания на студентите: да знаят имената на структурите на 
български и латински; да знаят строежа на тъканите и органите; общи познания за 
топографията на органите. 

- Практически умения – няма такива. 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ, КЛЕТКИ, ТЪКАНИ 
1. Въведение в нормалната морфология на човека. 
2. Анатомична номенклатура. 
3. Клетка – строеж. 
4. Тъкани – видове. 
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ЛЕКЦИЯ № 2 – 6 часа 
ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ. КОСТИ И СВЪРЗВАНЕТО ИМ  
1. Костта като орган.  
2. Видове свързвания на костите. 
3. Кости и стави на гръден кош, гръбначен стълб, горен и долен крайник. 
4. Череп. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 
ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ. МУСКУЛИ 
1. Мускулът като орган. 
2. Мускули на главата, шия, гръб, корем, горен и долен крайник. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 4 часа 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА 
1. Сърце – описание. 
2. Кръвоносни съдове – принципно устройство. 
3. Съдове на малкия кръг на кръвообращение. 
4. Съдове на големия кръг на кръвообращение. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
ЛИМФНА СИСТЕМА 
1. Лимфа. 
2. Лимфни съдове. 
3. Лимфни органи – лимфни възли, сливици, слезка, тимус – устройство. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 4 часа 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Принципно устройство на кух и паренхимен орган. 
2. Органи на храносмилателния тракт – устна кухина, гълтач, хранопровод, стомах, 

тънко и дебело черво. 
3. Храносмилателни жлези – големи слюнчени жлези, черен дроб, панкреас. 
4. Перитонеум. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Органи – класифициране. 
2. Строеж на носна кухина, гръклян, трахея, бял дроб. 
3. Плевра. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 3 часа 
ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Органи – класифициране. 
2. Строеж на бъбрек, пикочопровод, пикочен мехур. 
3. Образуване на урината. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 4 часа 
ПОЛОВА СИСТЕМА 
1. Мъжка полова система - строеж на тестис, семепровод, полови жлези, мъжка 

уретра. 
2. Женска полова система – строеж на яйчник, маточна тръба, матка, влагалище. 

Външни полови органи. 
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ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа  
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 
1. Класификация на жлезите. 
2. Хипофиза, епифиза. 
3. Щитовидна жлеза, околощитовидни жлези 
4. Надбъбречна жлеза. APUD система. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 6 часа  
НЕРВНА СИСТЕМА 
1. Общо учение за нервната система. 
2. Гръбначен мозък, гръбначномозъчни нерви. 
3. Главен мозък – части. 
4. Обвивки. 
5. Черепно-мозъчни нерви. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 
СЕТИВНИ ОРГАНИ 
1. Орган на слуха и равновесието. 
2. Орган на зрението. 
3. Орган на вкуса, на обонянието. Устройство, функциониране.  
4. Кожа. 

 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ 
1. Демонстрация на кости и стави на гръбначен стълб, гръден кош, горен и долен 

крайник. 
2. Демонстрация на череп. 
3. Демонстрация на мускули. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 
ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ 
1. Демонстрация на сърдечно-съдова система. 
2. Демонстрация на храносмилателна система. 
3. Демонстрация на дихателна система. 
4. Демонстрация на отделителна система. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 1 час 
ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ 
1. Демонстрация на полова система. 
2. Демонстрация на ендокринна система. 
3. Демонстрация на нервна система. 
4. Демонстрация на сетивни органи. 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев. Анатомия на човека. 

Учебник – атлас за медицински колежи. 2009 Пловдив. 
2. Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев. Анатомия на човека. 

Учебник – атлас за медицински колежи. 2011 Пловдив. 
 
 

 
КОНСПЕКТ  

ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА 
1. Клетка – строеж, деление. 
2. Тъкани – епителна, съединителна, кръвна. 
3. Тъкани – мускулна, нервна. 
4. Двигателен апарат. Кости – костта като орган. Свързвания на костите – видове. 
5. Череп – кости, темпоро-мандибуларна става. 
6. Двигателен апарат. Кости и свързванията им на гръбначен стълб и гръден кош 
7. Двигателен апарат. Кости и стави на горен и долен крайник. 
8. Мускули. Устройство. Мускулни групи на глава и шия. 
9. Мускули. Устройство. Мускулни групи на трупа. 
10. Мускули. Устройство. Мускулни групи на горен и долен крайник. 
11. Сърдечно-съдова система. Сърце. 
12. Сърдечно-съдова система. Съдове – видове, устройство. Малък кръг на кръвообращение. 
13. Съдове на голям кръг на кръвообращение. Аорта – клонове. 
14. Венозна система. Вени: устройство, видове. Вени на големия кръг на кръво-

обращение. Капиляри. 
15. Лимфна система. 
16. Храносмилателна система - устна кухина: устройство, стени, език, зъби. 
17. Храносмилателна система - слюнчени жлези. гълтач, хранопровод.  
18. Храносмилателна система - стомах, тънко и дебело черво. 
19. Храносмилателна система - черен дроб, жлъчен мехур, панкреас, перитонеум. 
20. Дихателна система – нос, носна кухина, околоносни синуси, ларинкс. 
21. Дихателна система – трахея, бял дроб, плевра. 
22. Отделителна система. Бъбрек. 
23. Отделителна система. Пикочопроводи, пикочен мехур, пикочен канал. 
24. Ендокринна система – хипофиза, епифиза. 
25. Ендокринна система - щитовидна жлеза, околощитовидни жлези, надбъбречни жлези. 
26. Мъжка полова система – тестис, епидидимис, семепровод, семенна връв. 
27. Мъжка полова система. Простата, семенно мехурче, булбо-уретрални жлези, мъжки 

полов член, скротум. 
28. Женска полова система - яйчник, матка, маточна тръба. 
29. Женска полова система - влагалище, външни полови органи, тазова диафрагма. 
30. Нервна система. Гръбначен мозък, гръбначномозъчни нерви /сплитове/. 
31. Нервна система. Мозъчен ствол. Продълговат мозък, мост, среден мозък, междинен 

мозък, малък мозък. 
32. Нервна система. Краен мозък - части, устройство. Мозъчни стомахчета. Обвивки. 

Кръвоснабдяване. 
33. Проводни системи. Черепно-мозъчни нерви. Вегетативна нервна система. 
34. Сетивни органи - орган на зрението 
35. Сетивни органи - орган на слуха и равновесието. 
36. Сетивни органи - орган на вкуса, орган на обонянието. Кожа.  
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ЛАТИНСКИ ЕЗИК С МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Латински език с 
медицински термини I 30 0 30 -/2      

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 
Упражнения. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Кратко лекционно изложение, практически упражнения и преводи, мултимедия, 
самостоятелна работа и речникова работа. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване: устно и писмено изпитване, речникова работа. 
Заключителен контрол-семестриален тест. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка на края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, речникова работа, преводи. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от Медицински колеж – Пловдив. 
 

АНОТАЦИЯ 
Надеждното и смислено овладяване на медицинска терминология, както и 

грамотното й използване е необходимо условие за усвояване на медицината. Поставя се 
ударение върху творческото приложение на представяната информация и нейното 
трайно усвояване. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Да се постигне осмисляне и приложение на граматичната специфика на 

латинската терминология в качеството й на съвременни медицински термини и 
употребата им у нас и в чужбина. 

Да се стимулира у всеки студент стремеж към непрекъснато обогатяване на 
речниковия запас от латинска медицинска терминология във всички области на 
съвременната медицина. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Да даде познания и образованост на студентите за важността и неотменността на 
латинската медицинска терминология като част от основата на културното съзнание на 
медицинските кадри. 

Уверено ползване за четене и писане на граматичен и лексикален минимум, 
който е в основата на медицинската терминология на латински език: диагнози и 
рецепти, лекарствени групи и лекарствени форми; познаване на основни термино-
елементи и тяхното приложение и употреба. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И  
I семестър 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 4 часа 
АЗБУКА. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗНОШЕНИЕТО И УДАРЕНИЕТО 
1. Увод: специфика на мед. терминология в исторически и практически аспект. 
2. Азбука. 
3. Произношение на гласни и дифтонги. 
4. Произношение на съгласни, буквени съчетания и диграфи. 
5. Срички и ударения. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
ГЛАГОЛ-ОБЩИ СВЕДЕНИЯ. ЗАПОВЕДНО НАКЛОНЕНИЕ. НАРЕЧИЕ 
1. Verbum - общи сведения 
2. Заповедно и подчинително наклонение 
3. Глаголът “sum” 
4. Наречие 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
ИМЕНА-ОБЩИ СВЕДЕНИЯ. ПАДЕЖНА СИСТЕМА. ПРЕДЛОЗИ 
1. Nomina- общи сведения. 
2. Падежна система. 
3. Предлози. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
DECLINATIO PRIMA ЗА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ И ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА 
1. Първо склонение-определение. 
2. Парадигма за съществителни и прилагателни имена.  
3. Minimum lexicale. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
DECLINATIO SЕCUNDA ЗА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ И ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА 
1. Второ склонение-определение. 
2. Парадигма за съществителни и прилагателни имена. 
3. Minimum lexicale. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
DECLINATIO TERTIA ЗА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА  
1. Declinatio tertia-определения и суфикси. 
2. Парадигма за консонантно, вокално и смесено трето склонение. 
3. Minimum lexicale. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 
DECLINATIO TERTIA ЗА ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА 
1. Видове прилагателни имена по трето склонение. 
2. Парадигма на прилагателните имена по трето склонение. 
3. Minimum lexicale. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
DECLINATIO QUARTA ET DECLINATIO QUINTA 
1. Четвърто склонение - определение и парадигма. 
2. Пето склонение - определение и парадигма. 
3. Minimum lexicale по четвърто и пето склонение. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа  
ЕЛЕМЕНТИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ - ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ. СЪГЛАСУВАНО И НЕСЪГЛАСУВАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1. Съгласувано определение. 
2. Несъгласувано определение. 
3. Диагнози и фармацевтични изрази. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 
РЕЦЕПТУРА-МАГИСТРАЛНА И ОФИЦИАЛНА РЕЦЕПТА  
1. Правопис и структура на рецептата. 
2. Магистрална и официална рецепта. 
3. Рецептурни съкращения. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 1 час 
СТЕПЕНИ ЗА СРАВНЕНИЕ. ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА 
1. Степени за сравнение - особености в мед. терминология. 
2. Числителни имена и мерни единици. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 1 час 
ОБРАЗУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ 
1. Кратък преглед на разпределението на лекарствените вещества по форми и групи. 
2. Наименование на лекарствените вещества. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 
АНАТОМИЧНИ ТЕРМИНИ. ЛАТИНСКИ И ГРЪЦКИ ТЕРМИНОЕЛЕМЕНТИ 
1. Словообразуване на анатомични термини. 
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- латински префикси и суфикси и терминоелменти.  
- гръцки префикси и суфикси и терминоелементи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 
КЛИНИЧНИ ТЕРМИНИ. ЛАТИНСКИ И ГРЪЦКИ ТЕРМИНОЕЛЕМЕНТИ 
1. Словообразуване на клинични термини. 

- латински префикси и суфикси и терминоелменти.  
- гръцки префикси и суфикси и терминоелементи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 
СЕМИНАР И СЕМЕСТРЕАЛЕН ТЕСТ 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Николова В., Колева И. – „ Lingua Latina medicinalis” / Медицински латински език/, 
издание “Рива АВС 90” София 1994 г. / MCMXCIV /     

2. Велчева И., Джабарова – Попова, А. – „Латински език” – учебник за медицински 
колежи – изд. къща “Сиела”, ISBN – 954 – 649 – 163 -2., С., 1998 г. 

3. Милошева – Стайкова, Сл. Кралева Н. – „Латински език” – учебник за средните 
медицински училища – “Наука и изкуство” – София 1990 г. 

4. Иванова А., Йорданова Анг., Димитрова Ем. – „Учебник по латински език за ВМИ” – 
изд. “Наука и изкуство” – София 1987 г. 

5. Кръстева, И., Стоянова, П. – „Lingua pharmaceutica” – YSBN – 954 – 799 – 515 – 4, 
Сф., 1971 г. 

6. Гандева, Р., Милев, Ал. Братков, Й., Порталски, М., - “Латинска граматика” – Сф., 
1971 г. 

7. Георгиева, Н. – “Lingua Latina” – учебник по латински език – изд. Къща “ Хермес” – 
Пловдив, 1996 г. 

8. Арнаудова, П. – „Nova terminologia medica polyglotta et eponymica” изд. „Медицина 
и физкултура”, София 2003 г. 

9. Икономова, И. – „ Repetitorium latinum”  , Пловдив 2006г. 
10. Опрова, Я., Петринска Т. - „Латински език и фармацевтична терминология”, изд. 

„Сиела” 2010 г. 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК С МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ 

1. Увод: специфика на медицинската терминология в исторически и практически 
аспект. Азбука. Произношение на гласни, дифтонги, съгласни, буквени съчетания и 
диграфи. Срички и ударение. 

2. Verbum – общи сведения. Заповедно и подчинително наклонение. Глаголът „sum”. 
Наречия. Употреба на глаголни форми във фармацевтичната терминология. 

3. Nomina – общи сведения. Падежна система. Предлози. 
4. Declinatio prima – парадигма за съществителни и прилагателни имена, изключения. 

Minimum lexicale. 
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5. Declinatio secunda – парадигма за съществителни и прилагателни имена. Minimum 
lexicale. 

6. Declinatio tertia – суфикси. Парадигма за консонантно, вокално и смесено трето 
склонение. Minimum lexicale. 

7. Declinatio tertia за прилагателни имена – парадигма. 
8. Declinatio quarta et declinatio quinta. Minimum lexicale. 
9. Елементи на съвременната медицинска терминология – основни характеристики. 

Съгласувано и несъгласувано определение. Диагнози и фармацевтични изрази. 
10. Рецептура – правопис и структура на магистрална и официална рецепта. 
11. Степени за сравнение – особености в медицинската терминология. Числителни 

имена и мерни единици. 
12. Словообразуване – образуване на лекарствени наименования. 
13. Словообразуване – анатомични термини – латински и гръцки терминоелементи. 
14. Словообразуване – клинични термини – латински и гръцки терминоелементи. 

 
 
 
 
 

 
МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години 

и семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. ІІ 

Медицинска 
психология ІІ 30 22 8 2/1 

 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
22 часа лекции, 8 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Дискусии по темите от програмата, включително обсъждане на казуси; мултимедийни 
презентации, демонстрация на психодиагностични методи, групова работа, тестове. 
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Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, тестове. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка, която отразява цялостното участие на студента и 
резултатите от усвоените знания. Оценяват се проведените тестове по време на 
лекционните и семинарни занятия; участието в дискусиите и груповата работа. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Резултатите от тестовете дават информация за равнището на знанията на студента; 
оценката от участието в упражненията показва и мотивацията на студентите за 
усвояване на знания. 

Семестриален изпит: 
Текущо оценяване. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Управление на здравните грижи”. 
 

АНОТАЦИЯ 
Обучението по медицинска психология осигурява знания за мястото на 

дисциплината в психологическата наука и за възможностите за използване на 
психологическите подходи и методи в медицинската практика. Получените знания са 
основа за формиране на нагласи, отчитащи съвременните постижения на 
биопсихосоциалния подход към пациента. Тези нагласи благоприятстват усвояване на 
поведенчески модели, които осигуряват ефективност на общуването с пациентите. 
Преподаването се фокусира върху познавателните психични процеси, личността, 
психичното развитие и тяхната връзка с болестта и боледуването; психосоциалните 
фактори в човешкото здраве, психотерапията и консултирането. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Една от най-важните задачи на това обучение е да помогне на студента да отчита 

психологическите и психосоциалните аспекти на грижата за здравето, на боледуването 
и на лечението. 

Студентите усвояват знания за съвременната медицинска психология, които да 
им позволят да разбират: 

- психологическите основи на поведението на пациента; 
- психологическите фактори, влияещи върху соматичните и психичните 

заболявания; 
- методите за психологическа оценка; 
- методите за психологическа терапевтична интервенция. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да: 
- да разбират мястото на медицинската психология в психологическата наука и 

психологическите основи на човешкото поведение; 
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- да имат основни знания за познавателните психични процеси, за психичното 
развитие, за личността, за психодиагностиката и психотерапията; 

- да разбират влиянието на психологичните фактори при възникването и терапията 
на заболяванията, както и възможностите за приложение на биопсихосоциалния подход в 
медицината; 

- да формират умения за комуникация с пациенти на различна възраст.  
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 1 час 
МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ КАТО ПРИЛОЖНА ДИСЦИПЛИНА 
Запознаване с основните характеристики на приложната психология и отграничаване 
на медицинската психология от другите сродни на нея дисциплини. Въведение в 
историята и съвременното състояние на медицинската психология. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 
ОСНОВНИ ПОДХОДИ В СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАТА 
ПСИХОЛОГИЯ 
Кратко представяне на биологичния, психодинамичния, поведенческия, когнитивния и 
хуманистичния подход в психологическата наука. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 3 часа  
ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПОЗНАВАТЕЛ-
НИТЕ ПРОЦЕСИ. УМСТВЕНО ИЗОСТАВАНЕ И КОГНИТИВНО СНИЖЕНИЕ 
Студентите се запознават с психологията на познанието и с основни методи за оценка 
на вниманието, паметта, интелекта, мисленето. Обсъжда се приложението на знанията 
за познавателните процеси в медицинската практика. Въвеждат се темите за умствено 
то изоставане и когнитивното снижение.  

ЛЕКЦИЯ № 4 - 3 часа  
ЛИЧНОСТТА В МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ. ТЕОРИИ ЗА ЛИЧНОСТТА. 
ЛИЧНОСТ И ДЕЗАДАПТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 
Разглеждат се основните цели и приложения на персонологията. Представят се 
накратко схващанията за личността в рамките на основните психологични подходи, 
изучавани в тема №2. Темата за дезадаптивното поведение се обсъжда по време на 
семинарните занятия. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа  
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА 
На студентите се представят основни класификации на методите за диагностика на 
личността с примери на широко използвани методи. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа  
БИОПСИХОСОЦИАЛНИЯТ МОДЕЛ В МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ 
Прави се кратък исторически преглед на развитието на схващането за ролята на 
биологичните, психологични и социални процеси в болестта и боледуването. Представя 
се същността на биопсихосоциалния модел и неговото приложение в медицинската 
психология. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 - 2 часа 
ПСИХИЧНО РАЗВИТИЕ – ВЪЗРАСТОВИ ЕТАПИ И БОЛЕДУВАНЕ. ПСИХОЛО-
ГИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА 
ПАЦИЕНТИ НА РАЗЛИЧНА ВЪЗРАСТ 
Прави се преглед на водещите теории за психичното развитие на човека. Акцентира се 
на необходимостта от отчитане на специфични характеристики на отделни възрастови 
етапи при предоставяне на медицински грижи. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 3 часа 
ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ И ГРИЖАТА ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. СТРЕС. 
ТЕОРИИ ЗА СТРЕСА. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА. КРИЗИСНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
Въвежда се понятието стрес и дискусиите около неговата употреба. Разглеждат се 
основните теории за стреса и неговото управление. 

ЛЕКЦИЯ № 9 - 2 часа  
КОМУНИКАЦИЯТА В МЕДИЦИНСКА СРЕДА 
Темата се фокусира върху спецификата на общуването с пациента, след разглеждане на 
основните аспекти на теорията за комуникацията. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 2 часа  
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ 
Представят се същността, целите и основните характеристики на водещите 
направления в психотерапията и консултирането. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 1 час 
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 
Работа с психодиагностични методи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 2 часа  
ЛИЧНОСТ И ДЕЗАДАПТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 
Решаване на казуси самостоятелно и в група. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 1 час 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА 
Работа със скали и въпросници. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 1 час 
СТРЕС. ТЕОРИИ ЗА СТРЕСА. КРИЗИСНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
Решаване на казуси самостоятелно и в група. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 - 1 час  
КОМУНИКАЦИЯТА В МЕДИЦИНСКА СРЕДА 
Решаване на казуси самостоятелно и в група. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 -2 час  
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ 
Групова работа. 
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КОНСПЕКТ 
ПО МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 

1. Медицинската психология като приложна дисциплина 
2. Основни подходи в съвременната психология и медицинската психология 
3. Познавателни процеси. 
4. Психологическа оценка на познавателните процеси. 
5. Умствено изоставане и когнитивно снижение. 
6. Личността в медицинската психология. Теории за личността.. 
7. Личност и дезадаптивно поведение. 
8. Методи за оценка на личността 
9. Биопсихосоциалният модел в медицинската психология 
10. Психично развитие – възрастови етапи и боледуване. 
11. Психологични аспекти на предоставянето на медицински грижи на пациенти в 

различни възрасти. 
12. Психосоциални фактори в грижата за човешкото здраве. Стрес. Теории за стреса. 
13. Управление на стреса. Кризисни интервенции. 
14. Комуникацията в медицинска среда 
15. Психологическо консултиране. 
16. Психотерапевтични методи. 
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МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. ІІ 

Медицинска етика и 
деонтология ІІ 30 28 2 2/- 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
30 часа лекции, 2 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, решаване на практически задачи, разработване 
на реферат. 

Форми на оценяване: 
Разработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Оценката е резултат от реферата и участие в дискусии. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Да /писмен изпит/. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Хабилитирани преподавател от катедра „Социална медицина и обществено здраве”. 

 
АНОТАЦИЯ 

Програмата съдържа обем от знания за основните характеристики на 
медицинския морал, етика и деонтология, основни етични категории, принципи и 
правила, идеали, добродетели и съвестни действия:  
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- Медицинският морал и общуването в основата на самостоятелната 
професионална дейност на медицинския специалист - оценка и самооценка, модели на 
взаимоотношения, работа в екип, правата на пациента, конфиденциалност; 

- Медико - деонтологични проблеми в съвременната медицинска практика – 
закон и морал, професионален дълг и отговорност, професионални правонарушения, 
етични проблеми на началото и края на живота, медицински изследвания и 
експерименти и др. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Целта на дисциплината е студентите да придобият професионални компетенции 
по отношение на етичната и деонтологична проблематика в дейността на медицинските 
специалисти.  Да боравят с понятията и основните характеристики в Медицинската 
етика и деонтология. 

За постигане на целта студентите се запознават с: 
- Нравствените ориентири при практикуването на медицинския специалист в 

ежедневната дейност на отделните категории медицински персонал. 
- Да се създаде медицинска нравствена култура, която формира морално 

съзнание и мотивации в професионално поведение на медицинския специалист и го 
обучи в практически умения за гражданско и професионалното общуване в различни 
етично - деонтологични ситуации. 

- Теоретико-практическите постановки на концептуалните понятия и стойности 
в медицинската етика – информирано съгласие, копингова структура на личността, 
медицинска тайна, конфиденциална информация, истината и надеждата, ятрогения, 
технизацията и пр. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 

и умения: 
- да са усвоили подходи за анализ, оценка и управление на по-съществените 

проявления на етичната проблематика в медицинската практика; 
- да могат да направят съвременна трактовка на понятията качество и цена на 

живота с оглед прилагане на стратегии за мениджмънт на стила и начин на живот; 
- да притежават умения за мотивация на пациента за преодоляване на стресорите; 
- да умеят да взимат адекватни медико-етични решения при проблемни ситуации 

в клиничната практика.  
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
ПО МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ВЪЗНИКВАНЕ И СЪЩНОСТ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕТИКА  
1. Същност на медицинската етика. 
2. Етиката от философска гледна точка и връзката й с другите науки. 
3. Структура на медицинската етика. 
4. Правни и морални норми през Античността, Средновековието, Ренесанса, 

Деветнадесети век. 
5. Основни понятия и етични стойности на Двадесето столетие. 
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ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
ИСТОРИЧЕСКА ЕВОЛЮЦИЯ НА ИДЕЯТА ЗА МИЛОСЪРДИЕ В МЕДИЦИНСКАТА 
ПРАКТИКА 
1. Исторически преглед на идеята за милосърдието. 
2. Развитие на милосърдието в България. 
3. Живот и приноси към идеята за милосърдие на Флоранс Найтингел. 
4. Живот и приноси към идеята за милосърдие на Пирогов. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ. МОДЕЛИ НА ОБЩУВАНЕ НА ЗЪБОТЕХНИКА С 
ПАЦИЕНТА 
1. Права на пациента. 
2. Определение на понятието. 
3. Право на информирано съгласие. 
4. Документи, свързани с информираното съгласие. 
5. Модели на общуване на медицинския специалист с пациента:  

- патернализъм 
- автономен модел 
- партньорство 
- договорен модел 
- бизнес модел 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
МЕДИЦИНСКИЯТ МОРАЛ И ОБЩУВАНЕТО В ОСНОВАТА НА 
САМОСТОЯТЕЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗЪБОТЕХНИКА 
1. Определение за морал. 
2. Функции на морала. 
3. Професионален морал и професионална етика. 
4. Етични измерения при практикуването на различните медицински специалности. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
НРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
1. Определение за нравствена култура 
2. Еталони на етикетни и нравствени медицински норми  

- личностна нравствено-психологическа самооценка 
- култура на устното слово 
- писмено общуване и етикетни ситуации 
- външен вид,  
- физиогномика  
- подтискане на отрицателните емоции и реакцията от личните проблеми.  

ЛЕКЦИЯ № 6 – 1 час 
МЕДИЦИНСКА ТАЙНА. ЯТРОГЕНИЯ 
1. Определение за медицинска тайна. 
2. Степени на нарушение. 
3. Документи, регламентиращи спазването на медицинската тайна. 
4. Определение за ятрогения. 
5. Ятрогения – същност, видове. 



62 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ. ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ. ЕВТАНАЗИЯ 
1. Терминално болни - определение. 
2. Въпросът за съобщаване на истината на терминално болните. 
3. Евтаназия – исторически аспекти. 
4. Видове евтаназия. 
5. Как е решен въпроса с евтаназията в различните държави. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
ПРОБЛЕМИ ЗА СМЪРТТА. ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДОНОРСТВОТО И 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА 
1. Видове смърт. 
2. Трансплантация – история, видове. 
3. Правни изисквания за извършване на трансплантация 
 
 
 

ПО ДЕОНТОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
МЕДИЦИНСКА ДЕОНТОЛОГИЯ 
1. Деонтология. 
2. Съдебномедицинска деонтология. 
3. Деонтологични източници.  

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
ПРАВОМЕРНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ 
1. Правомерност на действията на медицинските работници.  
2. Правоспособност.  
3. Съгласие на болния.  
4. Лечение според съвременното ниво на медицинската наука и практика. 

ЛЕКЦИЯ №3 – 1 час 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ПРИНУДИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙСТВИЯ 
1. Професионален риск.  

ЛЕКЦИЯ №4 – 1 час 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ПРИНУДИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙСТВИЯ  
1. Крайна необходимост в медицинската професия 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
ОТГОВОРНОСТИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА 
1. Определение 
2. Видове отговорности: 

- дисциплинарна 
- административна  
- имуществена.  

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
УМИШЛЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА 
1. Видове умишлени престъпления. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ И НЕЗНАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  
1. Медицински грешки.  
2. Видове медицински грешки. 
3. Нещастни случаи в медицинската практика. 

ЛЕКЦИЯ №8 – 2 часа 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
1. Дълг на медицинския специалист. 
2. Отговорност на медицинския специалист.  
3. Професионални правонарушения в медицинската практика. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 
ПО МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА 
 
 

ПО ДЕОНТОЛОГИЯ 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА 
1. Представят се случаи от практиката с основания за отговорност на медика – 

дисциплинарна, административна, гражданско правна и наказателна. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Александрова С. Медицинска етика. Изд. цент. на МУ-Плевен, 2007. 
2. Апостолов М., П. Иванова. История на медицината и сестринството. С, Горекс Прес. 

1998 г.Воденичаров Ц., М. Митова, Л. Гатева. Медицинска етика. С, Мнемозина, 1995. 
3. Грънчарова, Г. и колектив. Медицинска етика. Плевен, изд. цент. ВМИ. 2001г. 
4. Дойчинов И. Правно-деонтологични въпроси на медицинската дейност. Пловдив 

1988. 
5. Зиновиева Д., П. Лисаев. Права на пациента. С, изд. СИЕЛА. 1998 г. 
6. Льочкова М. и колектив.Ръководство за семинарни упражнения по медицинска 

етика, Пловдив, ВМИ. 1999 г. 
7. Съдебна медицина и медицинска деонтология - учебник за студенти медици, под 

редакцията на Ст. Раданов. С., Медицина и физкултура. 1997 г. 
8. Торньова Б. Нравствената култура на специалиста по здравни грижи. Екс –Прес – 2006. 

 
 

КОНСПЕКТ 
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ 

1. Възникване и същност на медицинската етика 
2. Историческа еволюция на идеята за милосърдие в медицинската практика. 
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3. Животът и делото на Флоранс Найтингел. 
4. Пирогов и Кримската война. 
5. Медицинският морал и общуването в основата на самостоятелната професионална 

дейност на медицинския специалист. 
6. Еталони на нравствени медицински норми – личностна нравствено-психологическа 

самооценка, култура на устното слово, писмено общуване, физиогномика, външен 
вид. 

7. Информирано съгласие на пациента. Медицинска тайна. Ятрогения. Психологични 
и етични проблеми. 

8. Терминално болни – определение. Палиативни грижи, хосписи. 
9. Евтаназия – исторически аспекти, видове. 
10. Проблема за смъртта – видове смърт. 
11. Етични проблеми при донорството и трансплантацията. 
12. Деонтология, съдебномедицинска деонтология, деонтологични източници. 
13. Правомерност на медицинските действия. 
14. Задължителни и принудителни медицински действия. Професионален риск. Крайна 

необходимост в медицинската професия.  
15. Отговорности на медицинските лица – дисциплинарна, административна и 

имуществена. 
16. Умишлени престъпления в медицинската практика. 
17. Престъпления по непредпазливост и незнание на професията. Медицински грешки. 

Нещастни случаи в медицинската практика.  
18. Професионална правоспособност. Дълг, отговорност и професионални 

правонарушения на практикуващите рентгенови лаборанти. 
 
 
 
 
 

СОЦИОЛОГИЯ  
 
 

 
УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Социология ІІ 15 14 1  1     

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 
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Хорариум: 
14 часа лекции, 1 час упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедиен проектор, мултимедийни презентации, използване на интернет и уеб-
базирани ресурси, семинарни занятия, решаване на казуси, разработване на 
социологични и социометрични инструменти и др. 

Форми на оценяване: 
Текуща оценка, писмен изпит, тест. 

Формиране на оценката: 
Формира се оценка въз основа на текущ контрол и тест. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в обсъждания и практически задания, резултати от писмен изпит, тест. 

Семестриален изпит: 
Не, текуща оценка /писмен изпит и тест/. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здраве-
опазването и обща медицина” на ФОЗ, МУ-Пловдив. 

 
АНОТАЦИЯ 

Курсът предлага социологически подход за анализ и разбиране на здравното 
поведение на индивидите, групите потребители на здравни услуги, професионалните 
роли в системата на обществено здравеопазване и функционирането на здравните 
институции и организации. Студентите се подготвят да разбират и анализират 
културните, личностови, институционални и организационни фактори, които влияят 
върху нагласите и поведението на извършителите и потребителите на здравни услуги 
при тяхното взаимодействие с оглед на цялостната ефективност на здравните дейности. 
Особено внимание се отделя на взаимоотношенията пациент-медицински 
професионалисти в процеса на оказване на здравни грижи в контекста на действащите 
технически, организационни, икономически и етични фактори. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

- Запознаване със същността на основните понятия, теории и концепции в общата 
социология. 

- Запознаване със съдържанието и същността на медицинската социология, 
здравето и болестта в контекста на социалния модел на здравето, социалните роли 
„медицински професионалист” и „пациент”. 

- Запознаване със социологическите методи на изследване, видове инструмен-
тариум (анкетни карти, структурирани и неструктурирани интервюта, карти за 
наблюдение, социометрични карти и др.) и тяхното приложение в здравеопазването. 

- Изграждане на нагласи и умения за многостранно анализиране на разнообразните 
потребности, функции и роли на различните участници, организации и институции 
свързани със здравните грижи. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
След приключване на обучението студентите трябва: 
- да разбират същността, структурата и значението на социологическото 

познание и методи за развитието на теорията на медицината и усъвършенстване на 
нейната практика; 

- да имат основни знания и умения за участие в провеждане на различните 
видове социологични проучвания в здравеопазването. 

 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЯТА 
– Предмет и структура на социологическото познание и наука. 
– Основни парадигми и традиции в социологическото познание. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, СОЦИАЛНИ ПРОЦЕСИ, СОЦИАЛНИ ГРУПИ И 
СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ 
– възникване на организациите, цели и функции  
– социални процеси: диференциация, стратификация, мобилност, маргинализация,  
– социални неравенства,  
– социален статус и социални роли 
– социални групи – видове,  
– групови характеристики – цели, роли, норми, санкции и форми на контрол, функции 

на групата 
– модели на групови взаимодействие: кооперация, конкуренция, конфликт, 

асимилация 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
МЕДИЦИНСКА СОЦИОЛОГИЯ  
– възникване и обособяване на дисциплината, 
– предмет, основни области, функции и равнища; 
– основни концепции. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЗДРАВЕТО И БОЛЕСТТА. СОЦИАЛЕН И 
МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛИ НА ЗДРАВЕТО. 
– същност, историческо развитие на концепциите за здравето и болестта, културни, 

социално-икономически, етнически и полови вариации в разбирането за здравето и 
болестта,  

– социален модел на здравето, основни детерминанти, 
– системата на обществено здравеопазване.  

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 
СОЦИАЛНИТЕ РОЛИ „МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТ” И „ПАЦИЕНТ”. 
– Същност на структурно-фунционалистката концепции на Т. Парсънз  
– Критика на теорията за ролите на Т. Парсънз 
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– Икономическата перспектива в изследването на отношенията в системата на 
здравеопазване  

– Произход на неравенствата и конфликтите в здравеопазването 
– Микро-социологически изследвания на взаимодействието при комуникация 

„медицински професионалист-пациент” 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
МЕТОДОЛОГИЯ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
– видове изследвания основни характеристики и възможности, организация и 

провеждане, изисквания към инструментариума 
– исторически метод 
– контент анализ 
– стастически анализ 
– наблюдение 
– социологически допитвания – анкети и интервюта 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
СОЦИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ  
– определение, характеристика, възможности, значение, организация и провеждане, 
изисквания към инструментариума. 

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
МЕТОДИ НА СОЦИЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
– Запознаване на студентите с основните методи на социологическите изследвания 

(анализ на документи, наблюдение, анкети, интервюта). 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 
СОЦИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ 
– Запознаване на студентите с технологията и инструментариума за социометрични 

изследвания. 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бъргър, П. Покана за социология. Изд. ЛИК, 1999. 
2. Гидънс, Антъни. Социология. Изд. СУ, 2004. 
3. Фотев, Г. История на социологията. Т.1 и т.2, С., 1993 (2002). 
4. Генова, Ж. Въведение в социологията, П, 1999. 
5. Черкезова, Л., Д. Кръшков, А. Арсениев. Социологията в общественото здравеопазване. 

В: Ново обществено здравеопазване. Под ред. на В. Борисов, Зл. Глутникова и Ц. 
Воденичаров. Акваграфикс ООД, София, 1998, т. I.. 207-235.  

6. Черкезова, Л. Социология на медицината. В.Т., 1994. 
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КОНСПЕКТ  
ПО СОЦИОЛОГИЯ 

1. Социология – определение, предмет, методи, основни страни и области. 
2. Медицинска социология – определение, предмет, основни функции и равнища. 
3. Социологически концепции за здравето и болестта, социален модел на здравето. 
4. Методология на социологическите изследвания – анкетен метод. 
5. Методология на социологическите изследвания – наблюдение. 
6. Методология на социологическите изследвания – анализ на документи. 
7. Социометрични методи на изследвания – определение, характеристики, 

възможности и приложение. 
8. Връзки, отношения и взаимодействие „медицински професионалист-пациент” – 

социологически концепции. 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪБНИТЕ ПРОТЕЗИ 
 
 

 
УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина Изпити Часове Часове по години и 
семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. II III IV V 
ТЗП- 
I част II 270 45 225 3/15    

ТЗП- 
II част III 210 45 165  3/11   

ТЗП- 
III част IV 195 45 150   3/10  

ТЗП- 
IVчаст V 165 45 120    3/8 

ТЗП- 
общо II,III,IV,V 840 180 660 3/15 3/11 3/10 3/8 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Четири семестъра. 

Хорариум: 
180 часа лекции, 660 часа упражнения. 
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Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на методи и средства за 
изработване на протезните конструкции, филми. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на протезни конструкции. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Решаване на тестове, устно изпитване, изработване на протезни конструкции. 

Семестриален изпит: 
Да /практичен изпит, теоретичен изпит - входящ тест, писмен и устен изпит/ след II, III, 
IV и V семестър. 

Държавен изпит: 
Да /писмен и устен изпит/. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Протетична дентална медицина”. 
 

АНОТАЦИЯ 
Изгражда познания за възстановяване на нормалната дъвкателна и говорна 

функция, естетиката в лицево - челюстната област и самочувствието на пациентите, 
чрез изучаване на технологиите на изработване на различни протезни конструкции. 

Технологията на зъбните протези включва в себе си изучаването на 
последователните етапи от изработването на различни видове протезни конструкции и 
използването на разнообразните инструменти, уреди и апарати с помощта, на които се 
изработват протезите. С изучаването на технологията на зъбните протези започва 
овладяването на всеки основен раздел на зъботехниката, гарантиращ качествата на 
изработваните зъбопротезни конструкции. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

- Да запознае студентите с последователните лабораторни етапи при 
технологичното изработване на различните видове неподвижни и подвижни протезни 
конструкции. 

- Използването на разнообразни инструменти, апарати материали с помощта на 
които те се изработват. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 
и умения: 

- да овладеят всяко равнище на технологията на зъбните протези; 
- студентите да научат и усвоят чрез теоретични, практически знания и умения 

за лабораторното планиране и технологичната изработка на отделните протезни 
конструкции; 

- познания върху технологията на обработка на материалите, използвани за 
зъбопротезните конструкции; 

- познания върху особености и обработката на отпечатъчните материали; 
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- създаване на определени професионални навици, увереност, сръчност и 
отговорност; 

- усвояване на върховите постижения в съвременната и световна стоматология 
се надграждат в отделни курсове след завършване на образованието. 

 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
ТЗП – I част “Единични коронки” (І курс, II семестър) 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ В ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО 
1. Значение на технологията на зъбните протези в протетичната дентална медицина. 
2. Отпечатък и работен модел. 
3. Видове отпечатъци 
4. Начин на употреба. 
5. Отливане и анализ на работен модел. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 3 часа 
ОКЛУЗАЛНА АНАТОМИЯ 
1. Оклузален релеф, оклузална морфология. 
2. Капково-восъчна техника на моделаж. 
3. Етапи и последователностна капково-восъчната техника. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗЪБНИТЕ ПРОТЕЗИ 
1. Обща класификация на зъбните протези. 
2. Изкуствени коронки за възстановяване на дефектите на зъбните коронки. 
3. Класификация на изкуствените коронки. 
4. Подготовка на зъба за обвивна коронка. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 3 часа 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗКУСТВЕНИТЕ КОРОНКИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА КЕРOМЕРНА 
КОРОНКА 
1. Изисквания към изкуствените коронки. 
2. Технология на керомерната коронка. 
3. Видове керомерни материали. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВРЕМЕННИ КОРОНКИ ОТ ПЛАСТМАСА 
1. Временна коронка от самополимеризираща пластмаса. 
2. Временна коронка от топлополимеризираща пластмаса. 
3. Временна коронка от светлиннополимеризиращи материали. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРОНКИ ПО СИСТЕМАТА АДАПТА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВО 
ФОЛИО 
1. Обща характеристика на системата; 
2. Технология на изцяло метална коронка; 
3. Технология на металпластмасова бленд коронка. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
ВАРИАНТИ НА СИСТЕМАТА АДАПТА 
1. Метална коронка с восъчно кепе. 
2. Оптимизиране дебелината на коронковата стена. 
3. Видове предварителен моделаж. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРОНКА ПО СИСТЕМАТА АДАПТА С ЦЯЛОСТНА 
ПЛАСТМАСОВА ИНКРУСТАЦИЯ И ОКЛУЗАЛНИ СТОПОВЕ 
1. Металопластмасова коронка с метални стопове. 
2. Металопластмасова коронка с метакрилова пластмаса. 
3. Метално кепе обвито със светлинно-полимеризиращи композити. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА МОДЕЛНО ЛЕТИ КОРОНКИ 
1. Отливане на работен модел. 
2. Подготовка на модела за дублиране. 
3. Дублиране и затвърдяване на модела. 
4. Моделиране, опаковане и отливане. 
5. Почистване на коронките. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа 
МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ КОРОНКИ 
1. Изисквания към порцелановите маси и сплави. 
2. Изисквания към сплавите за металокерамика. 
3. Връзка метал-порцелани. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛОКЕРАМИЧНА КОРОНКА 
1. Металокерамична коронка с цялостно керамично покритие 
2. Металокерамична бленд коронка 
3. Металокерамична коронка с оклузални метални стопове. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 3 часа 
ПОРЦЕЛАНОВА КОРОНКА 
1. Видове керамични маси. 
2. Лабораторна технология на класическа порцеланова коронка. 
3. Съвременни технологии на изцяло керамични коронки. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 3 часа 
ЩИФТОВИ КОРОНКИ 
1. Определение. Видове – едночастови и двучастови. 
2. Подготовка на корена на зъба за изработване на щифтово пънче. 
3. Методи за изработване на щифтово пънче. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЕЛЕСКОПКОРОНКИТЕ 
1. Определение. Вътрешен и външен телескоп 
2. Функции на телескоп коронките като опорно – задръжен елемент на частичната протеза 
3. Телескоп коронки при изработване на мостови конструкции 
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ЛЕКЦИЯ № 15 – 3 часа 
МИКРОПРОТЕЗИ – ВИДОВЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Видове микропротези. 
2. Директен метод за изработване на микропротезите. 
3. Индиректен метод за изработване на микропротези. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ 
1. Отливане на еднопластов гипсов модел (право и обратно отливан). 
2. Включване на работни модели в различни видове оклудатори. 
3. Изработване на гипсов оклудатор. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2, 3 – 10 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ ОТ ТВЪРД ГИПС ЗА КАПКОВО-ВОСЪЧНО 
МОДЕЛИРАНЕ 
1. Подготвителен етап – упражнение върху фантомна плочка. 
2. Усвояване на техниката за водене на капка в различна посока. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 5 часа 
КАПКОВО - ВОСЪЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ФРОНТАЛНИ ЗЪБИ 
1. Усвояване на техниката за капково-восъчно моделиране на фронтални зъби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5, 6 – 10 часа 
КАПКОВО - ВОСЪЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА МАЛКИ КЪТНИЦИ – ПРЕМОЛАРИ 
1. Усвояване на техниката за капково-восъчно моделиране на малки кътници. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7, 8 – 10 часа 
КАПКОВО-ВОСЪЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ГОЛЕМИ КЪТНИЦИ 
1. Усвояване на техниката за капково-восъчно моделиране на големи кътници. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ 
1. Усвояване на техниката за отливане на работни модели. 
2. Включване на работните модели в артикулатор. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ ОТ ТВЪРД ГИПС 
1. Усвояване на техниката за отливане на работни модели от твърд гипс. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11, 12 – 10 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ ОТ ТВЪРД ГИПС С ПОДВИЖНИ ПЪНЧЕТА 
1. Ориентиране на отпечатък в паралелофиксатор. 
2. Ориентиране на щифтчетаза подвижните пънчета. 
3. Нанасяне на твърдия гипс. Завършване на модела от обикновен гипс. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТЕН МОДЕЛ ЗА ВРЕМЕННИ КОРОНКИ 
1. Отливане на работни модели за временни коронки от обикновен гипс. 
2. Отливане на работни модели с подвижни пънчета. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14, 15 – 10 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА ВРЕМЕННИ КОРОНКИ 
1. Моделиране на временни коронки от бял восък. 
2. Подготовка на моделажа за опаковане в кювета. 

УПРАЖНЕНИЕ № 16, 17 – 10 часа 
ОПАКОВАНЕ И ЗАМЕСТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ КОРОНКИ – КЮВЕТНА 
ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Опаковане в кювета. 
2. Поставяне на пластмаса. 
3. Режим на полимеризация на пластмасата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 5 часа 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА КОРОНКИТЕ ОТ ПЛАСТМАСА 
1. Усвояване на техниката за почистване и полиране на коронките от пластмаса. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19, 20 – 10 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ВРЕМЕННИ КОРОНКИ ЧРЕЗ ХИДРОПНЕВМАТИЧНА 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
1. Моделиране директно с пластмасовото тесто върху работния модел. 
2. Хидропневматична полимеризация на готовия моделаж. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 5 часа 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА КОРОНКИТЕ ОТ ПЛАСТМАСА 
1. Усвояване на техниката за почистване и полиране на коронките от пластмаса. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22, 23 – 10 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ С ПОДВИЖНИ ПЪНЧЕТА ПО СИСТЕМАТА 
АДАПТА 
1. Отливане на работни модели с подвижни пънчета по системата Адапта за изцяло 

лята коронка; 
2. Отливане на работни модели с подвижни пънчета по системата Адапта за бленд 

коронка; 
3. Отливане на работни модели с подвижни пънчета по системата Адапта за 

металпластмасова коронка с оклузални стопове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 5 часа 
ОФОРМЯНЕ НА ПОДВИЖНИ ПЪНЧЕТА ЗА ОБВИВНИ КОРОНИ 
1. Изрязване на подвижните гипсови зъбни пънчета. 
2. Оформяне на хоризонтално прагче на нивото на препарационната граница. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25, 26, 27 – 15 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА КОРОНКИ ПО АДАПТА 
1. Моделиране на изцяло метална коронка; 
2. Моделиране на металпластмасова коронка – бленд коронка; 
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3. Моделиране на металпластмасова коронка с оклузални стопове; 
4. Моделиране на коронки по Адапта с предварителен моделаж. 

УПРАЖНЕНИЕ № 28, 29 – 10 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФТОВЕ, ОПАКОВАНЕ И ОТЛИВАНЕ 
1. Усвояване на техниката за поставяне на отливни щифтове. 
2. Опаковане и отливане на коронките по системата “Адапта”. 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 5 часа 
ПОЧИСТВАНЕ, АЖУСТИРАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА КОРОНКИТЕ 
1. Почистване на коронките на пясъкоструен апарат, грубо и фино заглаждане на 

металната повърхност. 
2. Ажустиране на коронките върху модела с подвижни пънчета. 
3. Полиране на коронките. 

УПРАЖНЕНИЕ № 31 – 5 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ЕСТЕТИЧЕСКО ПОКРИТИЕ НА КОРОНКИТЕ ОТ ФОТОПОЛИМЕР 
1. Нанасяне на цветоизолационен лак. 
2. Поставяне на естетическо покритие на коронките от фотополимер 

УПРАЖНЕНИЕ № 32 – 5 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ЕСТЕТИЧЕСКО ПОКРИТИЕ НА КОРОНКИТЕ ОТ ПЛАСТМАСА 
1. Поставяне на естетическо покритие на коронките от пластмаса – класическа технология. 
2. Поставяне на естетическо покритие на коронките от пластмаса – чрез технологията 

на хидропневматична полимеризация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 33 – 5 часа 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА КОРОНКИТЕ 
1. Усвояване на техниката за почистване и полиране на коронките. 

УПРАЖНЕНИЕ № 34 – 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ БЛЕНД КОРОНКИ 
И С ЦЯЛОСТНО КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ 
1. Отливане на работни модели за металокерамични бленд коронки и с керамично 

покритие. 
2. Отливане на работни модели за металокерамични коронки с цялостно керамично 

покритие. 

УПРАЖНЕНИЕ № 35, 36 – 10 часа 
МОДЕЛИРАНЕ. ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФТОВЕ. ОПАКОВАНЕ 
1. Моделиране на металния скелет за металокерамични коронки. 
2. Поставяне на отливни щифтове и опаковане на металокерамични коронки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 37 – 5 часа 
ОТЛИВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И АЖУСТИРАНЕ НА КОРОНКИТЕ 
1. Усвояване на техниката за отливане, почистване и ажустиране на металокерамичните 

коронки. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 38, 39 – 10 часа  
ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ОПАКЕР - I ПЕЧЕНЕ. НАНАСЯНЕ НА 
ОПАКЕР - II ПЕЧЕНЕ 
1. Обезмасляване и нанасяне на опакер - I печене 
2. Нанасяне на опакер - II печене.  

УПРАЖНЕНИЕ № 40, 41 – 10 часа 
НАНАСЯНЕ НА ОПАК-ДЕНТИН, ДЕНТИНОВА И ЕМАЙЛОВА ПОРЦЕЛАНОВА 
МАСА; I - ВО ПЕЧЕНЕ НА КОРОНКИТЕ 
1. Усвояване на техниката за нанасяне на опак-дентин, дентинова и емайлова 

порцеланова маса; I-во печене на коронките. 

УПРАЖНЕНИЕ № 42, 43 – 10 часа 
НАНАСЯНЕ НА ДЕНТИНОВА, ЕМАЙЛОВА И ТРАНСПАРЕНТНА МАСИ, II-РО 
ПЕЧЕНЕ 
1. Усвояване на техниката за нанасяне на дентинова, емайлова и транспарентна маси, 

II-ро печене. 

УПРАЖНЕНИЕ № 44 – 5 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ЦВЕТОВИ ЕФЕКТИ - БОИ. ПОСТАВЯНЕ НА ГЛАЗУРА. ТРЕТО 
ПЕЧЕНЕ 
1. Усвояване на техниката за поставяне на цветови ефекти – бои. 
2. Поставяне на глазура. 
3. Трето печене на керамичните маси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 45 – 5 часа 
ПОЛИРАНЕ НА МЕТАЛНИТЕ ЧАСТИ НА КОРОНКИТЕ 
1. Усвояване на техниката за полиране на металните части на коронките. 
 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Филчев Ат, Р. Ралев. Пропедевтика на протетичната дентална медицина. – М.Ф., 
София 2007. 

2. Пеев Т. Зъбни протези и ортодонтски апарати. – М.Ф., София 1997. 
3. Ралев Р., Т. Пеев, Ст. Иванов. Ръководство за практически упражнения по 

пропедевтика на ортопедичната стоматология. – М.Ф., София, 1990. 
4. Йорданов Б., И. Йончева. Ръководство за практически упражнения по пропедевтика 

на протетичната стоматология. – М.Ф., София, 2000. 
5. Кисов Хр. Стоматологична керамика. Част І. Основни принципи, материали и 

инструменти. – Индекс, София, 1997. 
 
 

 
КОНСПЕКТ 

І-ва част “Единични коронки” 
1. Място на ТЗП в протетичната дентална медицина. 
2. Отпечатък. Отпечатъчни материали – видове, начин на употреба. 
3. Лъжици за взимане на отпечатък за неподвижни протези. 
4. Работен модел – видове, изработка. 
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5. Обща класификация на зъбните протези. 
6. Лечение на ДЗК със зъбни коронки. Класификация на коронките. Подготовка на 

зъбите за коронка. Изисквания към готовите коронки. 
7. Работа с пластмаса. Видове. 
8. Технология на пластмасова коронка. 
9. Леене на металите и приложение в зъботехниката. 
10. Едноотливни метални коронки – система “Адапта“, потопна техника 
11. Комбинирани коронки – металпластмасова бленд коронка, металпластмасова 

коронка с метални оклузални стопове, цялостна металпластмасова коронка. 
12. Състав на порцелана за стоматологични цели. 
13. Технология на металокерамична коронка. 
14. Технология на порцеланова коронка. 
15. Щифтови коронки – показания, видове, технология 
16. Телескоп коронки – приложение в протетичната дентална медицина. 
 

 

 
Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

II част “Мостови протези” (ІІ курс, III семестър) 
 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 
НЕПОДВИЖНИ /НЕСНЕМАЕМИ/ МОСТОВИ ПРОТЕЗИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ДЕФЕКТИТЕ НА ЗЪБНИТЕ РЕДИЦИ 
1. Мостови протези: 

– определение; 
– елементи на мостовата протеза – мостокрепители и мостово тяло. 

2. Класификации на мостокрепителите. 
3. Видове свързване на МТ с МК. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 3 часа 
ПРИНЦИПИ ЗА КОНСТРУИРАНЕТО НА МОСТОВИТЕ ПРОТЕЗИ 
1. Механична устойчивост на мостовата протеза. 
2. Биологична пародонтална база. 
3. Конструиране на мостовото тяло. 
4. Конструиране на мостокрепителите. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 
МОСТОВИ ПРОТЕЗИ ПО СИСТЕМАТА АДАПТА 
1. Определение, особености на метода. 
2. Пособия и материали за изпълнение на метода. 
3. Последователностна технологичните етапи. 
4. Горен естетичен полухигиеничен мост. Технология. 
5. Долен истински хигиеничен мост. Технология. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА МОСТ ПО СИСТЕМАТА АДАПТА С ЦЯЛОСТНА  
ИНКРУСТАЦИЯ ОТ ПЛАСТМАСА 
1. Технология на МК с цялостна инкрустация от пластмаса. 
2. Технология за естетично покритие на МК със светлинно полимеризиращи 

композити. 
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ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 
МОСТОВИ ПРОТЕЗИ ПО МЕТОДА НА МОДЕЛНОТО ЛЕЕНЕ. ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Работен модел, подготовка на модела за дублиране чрез предварително моделиране. 
2. Дублиране, подсушаване и затвърдяване на модела. 
3. Моделиране. Опаковане.Отливане. 
4. Почистване – механично и електрохимично на металния скелет и полиране. 
5. Естетическо оформяне и завършване на мостовата протеза. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 
ВРЕМЕННИ МОСТОВИ ПРОТЕЗИ 
1. Положителни качества и недостатъци на временния пластмасов мост. 
2. Лабораторна технология на ВМП чрез опаковане в кювета. 
3. ВМП изработен чрез хидропневматична полимеризация на пластмасата. 
4. ВМП изработен от светлинно полимеризираща пластмаса. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
МЕТАЛОКЕРАМИЧНА МОСТОВА ПРОТЕЗА 
1. Основни физико-механични изисквания към керамичните маси и сплавите. 
2. Технология на мостова протеза с вестибуларно керамично покритие. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА МОСТОВА ПРОТЕЗА С ЦЯЛОСТНО КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ 
1. Клинико-лабораторни етапи при изработване на металокерамична мостова протеза. 
2. Особености на восъчния моделаж. 
3. Подготовка на металната повърхност за нанасяне на керамиката. 
4. Нанасяне на керамичните маси и режим на печене. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 3 часа 
МОСТОВА ПРОТЕЗА С ВИСЯЩО (КОНЗОЛНО) ТЯЛО 
1. Определение, недостатъци. 
2. Принципи за конструиране на мостова протеза с висящо (конзолно) тяло. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа 
ИМЕДИАТНИ МОСТОВИ ПРОТЕЗИ. ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Определение. 
2. Предимства и недостатъци на имедиатната мостова протеза. 
3. Клинични и лабораторни етапи. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 3 часа 
МОСТОВИ ПРОТЕЗИ С ЧАСТИЧНИ КРЕПИТЕЛИ: СОЧ – КРЕПИТЕЛИ. 
МЕРИЛЕНД 
1. Особености на метода. 
2. Последователност на технологичните етапи. 
3. Моделиране на СОЧ - крепителите. 
4. Моделиране на мостовото тяло. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 3 часа 
СНЕМАЕМИ (СГЛОБЯЕМИ) МОСТОВИ ПРОТЕЗИ 
1. Мостови протези с телескоп коронки. 
2. Мостови протези с механични стави. 
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ЛЕКЦИЯ № 13 – 3 часа 
НЕСНЕМАЕМИ ШИНИ. ОСНОВИ НА ШИНИРАНЕТО. ТЕХНОЛОГИЯ НА 
НЕСНЕМАЕМИТЕ ШИНИ 
1. Определение и видове шини. 
2. Класификация и обща характеристика на шините. 
3. Неснемаема шина с частични коронкови крепители. 
4. Снемаеми и неснемаеми шини – технология. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 3 часа 
МИКРОПРОТЕЗИ И НЕСНЕМАЕМИ ШИНИ 
1. Микропротези - определение, видове, технология. 
2. Методи за изработване на микропротезите. 
3. Принципи на стабилизиране на зъбите с увреден пародонт. 
4. Снемаеми и неснемаеми шини – технология. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 3 часа 
ПРЕГОВОР. СЕМИНАР. ПРИМЕРЕН ТЕСТ 
 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1, 2 – 11 часa 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ С ПОДВИЖНИ ПЪНЧЕТА ПО СИСТЕМАТА 
АДАПТА И ВКЛЮЧВАНЕ В ОКЛУДАТОР 
1. Усвояване на техниката за отливане на работни модели с подвижни пънчета по 

системата Адапта. 
2. Усвояване на техниката за включване в оклудатор. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 5 часа 
АНАЛИЗ НА РАБОТЕН МОДЕЛ. ИЗРЯЗВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПОДВИЖНИ 
ПЪНЧЕТА 
1. Извършване анализ на работния модел. 
2. Усвояване на техниката за изрязване и оформяне на подвижните пънчета. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 6 часа 
АДАПТИРАНЕ И ИЗРЯЗВАНЕ НА КЕПЕТА, ОТ ОСНОВНО И ДИСТАНЦИОННО 
ФОЛИО, НА МОСТО-КРЕПИТЕЛИТЕ. ПОСТАВЯНЕ НА ШИЕЧЕН ВОСЪК 
1. Адаптиране и изрязване на кепета, от основно и дистанционно фолио, на 

мостокрепителите. 
2. Усвояване на техниката за поставяне на шиечен восък. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 5 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА ГОРЕН ЕСТЕТИЧЕН ПОЛУХИГИЕНИЧЕН МОСТ 
1. Восъчен моделаж на мостокрепителите на горен естетичен полухигиеничен мост. 
2. Восъчен моделаж на мостовото тяло на горен естетичен полухигиеничен мост. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 6 часа 
ИЗРЯЗВАНЕ НА МОСТОВОТО ТЯЛО И ПОСТАВЯНЕ НА РЕТЕНЦИИ ЗА 
ПЛАСТМАСАТА 
1. Усвояване на техниката за изрязване на мостовото тяло и поставяне на ретенции за 

пластмасата. 
2. Окончателно моделиране на горен естетичен полухигиеничен мост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 5 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА ДОЛЕН ИСТИНСКИ ХИГИЕНИЧЕН МОСТ. ВОСЪЧЕН МОДЕЛАЖ 
НА МОСТОКРЕПИТЕЛИТЕ И МОСТОВОТО ТЯЛО 
1. Усвояване на техниката за восъчен моделаж на мостокрепителите и мостовото тяло 

на долен истински хигиеничен мост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 6 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФТОВЕ И ОПАКОВАНЕ НА ГОРЕН 
ПОЛУХИГИЕНИЧЕН ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФТОВЕ И ОПАКОВАНЕ НА 
ДОЛЕН ИСТИНСКИ ХИГИЕНИЧЕН МОСТ 
1. Поставяне на отливни щифтове и опаковане на горен полухигиеничен мост. 
2. Поставяне на отливни щифтове и опаковане на долен истински хигиеничен мост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 5 часа 
ОТЛИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ГОРЕН ПОЛУХИГИЕНИЧЕН МОСТ. ОТЛИВАНЕ 
И ПОЧИСТВАНЕ НА ДОЛЕН ИСТИНСКИ ХИГИЕНИЧЕН МОСТ 
1. Усвояване на техниката за отливане и почистване на горен полухигиеничен мост 
2. Усвояване на техниката за отливане и почистване на долен истински хигиеничен 

мост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 6 часа 
ПОЧИСТВАНЕ, АЖУСТИРАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ГОРЕН ПОЛУХИГИЕНИЧЕН 
МОСТ. ПОЧИСТВАНЕ, АЖУСТИРАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ДОЛЕН ИСТИНСКИ 
ХИГИЕНИЧЕН МОСТ 
1. Усвояване на техниката за почистване, ажустиране и полиране на горен 

полухигиеничен мост. 
2. Усвояване на техниката за почистване, ажустиране и полиране на долен истински 

хигиеничен мост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 5 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАСТМАСОВО ЕСТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ: ВОСЪЧНО 
МОДЕЛИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ ОТ ПЛАСТМАСА НА ЕСТЕТИЧНИТЕ 
ВЕСТИБУЛАРНИ ПОВЪРХНОСТИ НА МОСТОВОТО ТЯЛО И НА 
МОСТОКРЕПИТЕЛИТЕ – БЛЕНД КОРОНКИ 
1. Восъчно моделиране на мостовото тяло и на мостокрепителите. 
2. Поставяне на пластмаса на естетичните вестибуларни повърхности на мостовото 

тяло и на мостокрепителите – бленд коронки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 6 часа 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ГОРЕН ЕСТЕТИЧЕН ПОЛУХИГИЕНИЧЕН 
МОСТ. ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ДОЛЕН ИСТИНСКИ ХИГИЕНИЧЕН 
МОСТ 
1. Усвояване на техниката за почистване и полиране на горен естетичен 

полухигиеничен мост. 
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2. Усвояване на техниката за почистване и полиране на долен истински хигиеничен 
мост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА ГИПСОВ РАБОТЕН МОДЕЛ ЗА МОДЕЛНО ЛЯТА МОСТОВА 
ПРОТЕЗА. ПРЕДВАРИТЕЛЕН МОДЕЛАЖ 
1. Отливане на гипсов работен модел за моделно лята мостова протеза. 
2. Изработване на предварителен моделаж. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 6 часа 
ДУБЛИРАН ОТПЕЧАТЪК. ОТЛИВАНЕ НА РАБОТЕН МОДЕЛ ОТ ОГНЕУПОРНА 
ОПАКОВЪЧНА МАСА. ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ 
1. Изработване на дублиран отпечатък. 
2. Отливане на работен модел от огнеупорна опаковъчна маса. 
3. Затвърдяване на моделите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 5 часа 
ВОСЪЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА МОДЕЛНО ЛЯТАТА МОСТОВА ПРОТЕЗА 
1. Усвояване на технологията за восъчно моделиране на моделно лятата мостова 

протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 6 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФТОВЕ 
1. Поставяне на отливни щифтове на моделно-лятата мостова протеза. 
2. Избор на специална муфа. 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ С ПОДВИЖНИ ПЪНЧЕТА ПО СИСТЕМАТА 
“АДАПТА” ЗА МЕТАЛОКЕРАМИЧНА МОСТОВА ПРОТЕЗА. ОФОРМЯНЕ НА 
ПЪНЧЕТАТА. АДАПТИРАНЕ НА ОСНОВНО И ДИСТАНЦИОННО ФОЛИО ЗА 
КЕПЕТА НА МОСТОКРЕПИТЕЛИ 
1. Отливане на работни модели с подвижни пънчета по системата “Адапта” за 

металокерамична мостова протеза 
2. Изрязване на подвижни пънчета за изработване на мостокрепители. 
3. Оформяне на пънчетата и адаптиране на основно и дистанционно фолио за кепета 

на мостокрепители. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 6 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА МЕТАЛОКЕРАМИЧНА МОСТОВАТА ПРОТЕЗА 
1. Моделиране на мостокрепителите на мостовата протеза. 
2. Моделиране на мостовото тяло на мостовата протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 5 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФТОВЕ. ОПАКОВАНЕ. ОТЛИВАНЕ НА 
МЕТАЛОКЕРАМИЧНАТА МОСТОВА ПРОТЕЗА 
1. Поставяне на отливни щифтове. 
2. Опаковане и отливане металокерамичната мостова протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 6 часа 
ПОЧИСТВАНЕ И АЖУСТИРАНЕ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ 
1. Отрязване на отливните щифтове. 
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2. Почистване с пясъкоструйник. 
3. Механично почистване и обработка на металната повърхност. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 5 часа 
НАНАСЯНЕ НА КЕРАМИЧНИ МАСИ – ОПАКЕР – I ПЕЧЕНЕ. НАНАСЯНЕ НА 
ОПАКЕР – II ПЕЧЕНЕ. ИЗОЛИРАНЕ НА РАБОТНИЯ МОДЕЛ С ФАБРИЧНИ 
ИЗОЛАТОРИ - МОДЕЛ СЕПАРАТОР И КЕРАМИК СЕПАРАТОР 
1. Усвояване на технологията за нанасяне на керамични маси – опакер – I печене. 
2. Усвояване на технлогията за нанасяне на опакер II – II печене. 
3. Изолиране на работния модел с фабрични изолатори - модел сепаратор и керамик 

сепаратор. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 6 часа 
НАНАСЯНЕ НА ДЕНТИНОВИТЕ И ИНЦИЗАЛНИТЕ МАСИ. ПЪРВО ПЕЧЕНЕ 
1. Усвояване на технологията за нанасяне на дентиновите и инцизалните маси. Първо 

печене. 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 5 часа 
НАНАСЯНЕ НА ДЕНТИНОВИ И ИНЦИЗАЛНИ МАСИ. ВТОРО ПЕЧЕНЕ 
1. Усвояване на технологията за нанасяне на дентинови и инцизални маси. Второ 

печене. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 6 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ЦВЕТОВИ ЕФЕКТИ – БОИ И ГЛАЗУРИ. ТРЕТО ПЕЧЕНЕ 
1. Поставяне на цветови ефекти – бои. 
2. Поставяне на глазура. 
3. Трето печене на керамичните маси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 5 часа 
ПОЛИРАНЕ НА МЕТАЛНИТЕ ЧАСТИ НА МОСТОВАТА ПРОТЕЗА 
1. Полиране на металните части на металокерамичната мостовата протеза. 
2. Почистване и измиване на мостовата конструкция. 

УПРАЖНЕНИЕ №26 – 6 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТЕН МОДЕЛ ЗА ИМЕДИАТЕН ВРЕМЕНЕН МОСТ. 
МАРКИРАНЕ И ИЗРЯЗВАНЕ НА ГИПСОВИТЕ ЗЪБИ ПОДЛЕЖАЩИ НА 
ИЗВАЖДАНЕ. ИЗРАБОТВАНЕ НА ГИПСОВИ АЛВЕОЛИ. ИЗОЛИРАНЕ НА 
ДЕФЕКТА НА ЗЪБНАТА РЕДИЦА. МОДЕЛИРАНЕ 
1. Отливане на работен модел за имедиатен временен мост. 
2. Маркиране и изрязване на гипсовите зъби подлежащи на изваждане. Изработване на 

гипсови алвеоли. Изолиране на дефекта на зъбната редица. 
3. Моделиране на имедиатен временен мост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 5 часа  
ОПАКОВАНЕ. ЗАМЕСТВАНЕ С ПЛАСТМАСА. ПРЕСОВАНЕ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
1. Опаковане и заместване с пластмаса на имедиатния временен мост. 
2. Пресоване и режим на полимеризация на пластмасата. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 6 часа  
ПОЧИСТВАНЕ НА ИМЕДИАТЕН ВРЕМЕНЕН МОСТ. АЖУСТИРАНЕ. ПОЛИРАНЕ. 
1. Усвояване на технологията за почистване на имедиатен временен мост 
2. Усвояване на технологията за ажустиране и полиране на имедиатен временен мост. 

УПРАЖНЕНИЕ № 29 – 5 часа  
МОСТОВА ПРОТЕЗА СЪС СОЧ – КРЕПИТЕЛИ: 
1. Очертаване границите на СОЧ – крепителите. 
2. Моделиране на СОЧ - крепителите. 
3. Моделиране на мостовото тяло. 
4. Поставяне на отливни щифтове  
5. Мостова протеза с Мериленд – крепители. Моделиране върху работен модел на 

мостова протеза с Мериленд – крепители. Поставяне на отливни щифтове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 6 часа  
ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНЛЕЙ И ОВЪРЛЕЙ ПО ИНДИРЕКТЕН МЕТОД – НА ВОСЪК 
/ФОТОПОЛИМЕР/.  
1. Оливане на модел от твърд гипс. 
2. Моделиране на инлей и овърлей от восък / фотополимер/. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Филчев Ат, Р. Ралев. Пропедевтика на протетичната дентална медицина. – М.Ф., 

София, 2007. 
2. Пеев Т. Зъбни протези и ортодонтски апарати. – М.Ф., София, 1997 
3. Ралев Р., Т. Пеев, Ст. Иванов. Ръководство за практически упражнения по 

пропедевтика на ортопедичната стоматология. – М.Ф., София, 1990 
4. Йорданов Б., И. Йончева. Ръководство за практически упражнения по пропедевтика 

на протетичната стоматология. – М.Ф., София, 2000 
5. Кисов Хр. Стоматологична керамика. Част І. Основни принципи, материали и 

инструменти. – Индекс, София, 1997 
 
 

КОНСПЕКТ 
II част - “Мостови протези” 

1. Лечение на ДЗР с мостови протези. Елементи на мостовите протези. 
2. Свързване на мостовото тяло с крепителите. 
3. Временни мостове – индикация, технология. 
4. Класификация на мостовите протези. 
5. Конструкционни принципи при мостовите протези. 
6. Конструкционни насоки при мостовите протези с едностранно свързване. 
7. Сложни (сглобяеми) мостови протези. 
8. Технология на мостовите протези – класически методи;рационален метод система 

“Адапта”. 
9. Естетическо оформяне на мостови протези. 
10. Технология на имедиатна мостова протеза. 
11. Микропортези – видове, технология. 
12. Ортопедични шини - видове, технология. 
13. Технология на моделно лята мостова протеза. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
ІІ курс - IV семестър 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 
ЧАСТИЧНИ СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИТЕ НА 
ЗЪБНИТЕ РЕДИЦИ 
1. Определение и обща характеристика на снемаемите частични протези. 
2. Елементи на частичната протеза: 

– протезна плака. 
– протезно тяло. 
– дъвкателен комплекс. 
– съединителни елементи. 

3. Задръжно-опорни елементи-обща характеристика. 
4. Функции на задръжно-опорните елементи - опора, блокаж и ретенция. 
5. Класификация на частичните снемаеми протези. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 3 часа 
ЗАДРЪЖНО-ОПОРНИ СРЕДСТВА. ВИДОВЕ И УСТРОЙСТВО 
1. Видове и устройство на задръжно-опорни средства: 

– куки – огънати,лети. 
– механични стави. 
– траверсно-ставни елементи. 
– шарнири и ключалки. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 
ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПЛАКОВА ПРОТЕЗА С ОГЪНАТИ КУКИ 
1. Конструкционни принципи. 
2. Технология на горна и долна частична снемаема плакова протеза: 

– отпечатък и отливане на работен модел на горна челюст; 
– отпечатък и отливане на работен модел на долна челюст ; 
– анализ и оформяне на моделите на гипсорезачна машина; 
– планиране и очертаване на границите на протезите; 
– очертаване на екватор на опорните зъби – анатомичен,клиничен и протетичен; 
– зони на зъбната повърхност и очертаване частите на куките ; 
– очертаване на бюгел; 
– огъване на куки – еднораменни, двураменни, трираменни и Джаксанова кука; 
– огъване на различни видове бюгели; 
– изработване на шаблони с восъчни валове; 
– ориентиране и фиксиране в оклудатор; 
– ориентиране и фиксиране в артикулатор със средни стойности; 
– общи правила за нареждане на изкуствените зъби; 
– ажустирани зъби; 
– восъчно моделиране и подготовка за опаковане; 
– опаковане с вал и без вал – положителни страни и рискове; 
– приготвяне на пластмаса-фази, поставяне, пресоване, режим на полимеризация; 
– почистване и полиране на частичните плакови протези. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 3 часа 
ПОПРАВКИ НА ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ 
1. Прости поправки на частични протези-технология. 
2. Сложни поправки на частични протези-технология. 
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ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 
МОДЕЛНО-ЛЕТИ СКЕЛЕТИРАНИ ПРОТЕЗИ 
1. Видове куки по системата “НЕЙ”: 

– кука № 1-универсална. 
– кука № 2-Т образна. 
– кука № 3-комбинирана. 
– кука № 4-еднораменна. 
– кука № 5-рингова. 

2. Планиране на моделно–лети куки. 
3. Паралелометър – устройство и функция. 
4. Очертаване на екватор-анатомичен, клиничен, протетичен. 
5. Определяне дълбочината на подмолите на опорните зъби. 
6. Очертаване на летите куки върху опорните зъби. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 
МОДЕЛНО-ЛЕТИ СКЕЛЕТИРАНИ ПРОТЕЗИ 
1. Конструкционни принципи използвани при моделно-летите скелетирани протези: 

– при двустранно дистално ограничени дефекти. 
– при едностранно дистално ограничени дефекти. 
– при двустранно дистално неограничени дефекти.  

ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
МОДЕЛНО – ЛЕТИ СКЕЛЕТИРАНИ ПРОТЕЗИ – ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Технология на моделно-лята скелетирана протеза: 

– отпечатъци, отливане и оформяне на работни модели за горна и долна моделно- 
лети скелетирани протези. 

– планиране на моделно-лети куки, поставяне на работния модел на масичката на 
паралелометъра,очертаване на работните екватори на планираните опорните 
зъби. 

– определяне дълбочината на подмола, очертаване на куките; 
– лабораторно проектиране на скелета; 
– подготовка на моделите за дублиране; 
– дублиран отпечатък; 
– дублиране с огнеопорна маса; 
– затвърдяване на моделите – горен и долен; 
– моделиране на куките и скелета; 
– поставяне на отливни щифтове и опаковане; 
– отливане, почистване, електрополиране; 
– почистване на първите гипсови работни модели и ажустиране на скелетите 
– изработване на оклузионни шаблони с восъчни валове; 
– ориентиране и фиксиране на работните модели с оклузионните шаблони в 

централна оклузия в оклудатор или артикулатор със средни стойности; 
– нареждане на изкуствените зъби, моделиране, опаковане, поставяне на 

пластмаса, режим на полимеризация,охлаждане, почистване и полиране на 
протезите. 

2. Филм за технология на моделно – лята протеза. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 3 часа 
ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА С ТРАВЕРСНО СВЪРЗВАНЕ 
1. Видове траверсни връзки. 



85 

2. Показания и противопоказания за приложение на частични протези с различен 
профил на траверсата. 

3. Констукционни принципи при протезите, при които се използват траверси с 
различен профил на траверсата. 

4. Технология на частични протези с траверсно-ставна връзка с яйцевиден профил на 
траверсата. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 3 часа 
ПРЕГОВОР. СЕМИНАР 
1. Основни видове частични снемаеми протези. 
2. Характеристика на задръжно-опорните елементи, които се използват при 

частичните снемаеми протези. 
3. Технологията на частичната плакова протеза с огънати телени куки. 
4. Технологията на моделно лятата частичната протеза с моделно лети куки. 
5. Технология на плакова протеза при използването на траверсно-ставен елемент с 

яйцевиден профил на траверсата. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа 
ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА С ТЕЛЕСКОПНО СВЪРЗВАНЕ – 
КОМБИНИРАНО ПРОТЕЗИРАНЕ С НЕСНЕМАЕМИ И СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ 
1. Принципи и сили на задържане използвани при частичните снемаеми протези с 

телескопно свързване. 
2. Видове телескоп коронки. 
3. Технология на частичните снемаеми протези с телескопно свързване. 
4. Комбинирано протезиране с неснемаеми и снемаеми протези-определение, основни 

конструкционни принципи. 
5. Технология на комбинираните протезни конструкции. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 3 часа 
ЧАСТИЧНИ СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ С МЕХАНИЧНИ СТАВИ 
1. Механични стави. 

– устройство. 
– свобода на движение на механичните стави. 
– конструкционни принципи, които се прилагат при частичните протези с 

механични стави. 
– технология на частичните протези с механични стави. 

2. Частична снемаема протеза с ключалки. 
– принципно устройство. 
– видове. 
– приложение. 
– технология. 

3. Частични протези с шарнири. 
– принципно устройство. 
– видове. 
– приложение. 
– технология. 
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ЛЕКЦИЯ № 12 – 3 часа 
ИМЕДИАТНА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА.ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА 
ПРОТЕЗА С ДЕНТОАЛВЕОЛАРНИ ПЛАСТМАСОВИ КУКИ ПО КЕМЕНИ 
1. Имедиатна частична снемаема протеза: 

– особености. 
– технология. 

2. Частична снемаема протеза с дентоалвеоларни пластмасови куки по Кемени: 
– особености; 
– технология. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 3 часа 
ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА С ФРЕЗ-ЕЛЕМЕНТИ 
1. Фрез техника. 

– фрез апарат-устройство и функция. 
– фрезоване-на восък, корекционно-на металната конструкция. 

2. Технология на частични снемаеми протези, при които се използват фрез-елементи. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 3 часа 
СНЕМАЕМИ ПРОТЕТИЧНИ ШИНИ 
1. Класификация и обща характеристика на шините: 

– временни шини. 
– постоянни шини. 

2. Пропедевтични принципи на конструиране на шините. 
3. Видове стабилизации. 
4. Конструкционни възможности на шиниращите елементи за блокиране на съзъбието. 
5. Технология на шините. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 3 часа 
ПРЕГОВОР. СЕМИНАР 
1. Видовете телескоп коронки. 
2. Основни принципи на комбинираното протезиране. 
3. Технологията на частичните протези с механични стави.  
4. Технологията на частичните снемаеми протези по Кемени. 
5. Основна и второстепенни функции на т.н. ,,фрез елементи’’. 

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 5 часа 
ЧАСТИЧНИ СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИТЕ НА 
ЗЪБНИТЕ РЕДИЦИ 
1. Отливане на работни модели 
2. Оформяне и анализ на моделите. 
3. Очертаване границите на протезното поле. 
4. Очертаване на клиничен екватор на опорните зъби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 и № 3 – 10 часа 
ЗАДРЪЖНО-ОПОРНИ СРЕДСТВА 
1. Очертаване и огъване на еднораменна и двураменна кука. 
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2. Очертаване и огъване на трираменна джаксанова кука. 
3. Очертаване, огъване и ажустиране на различни видове бюгели. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПЛАКОВА ПРОТЕЗА С ОГЪНАТИ 
КУКИ 
1. Отливане на работни модели за изработване на горна и долна частична плакови 

протези. 
2. Оформяне и анализ на моделите. 
3. Очертаване границите на протезното поле. 
4. Очертаване на клиничен екватор на опорните зъби и огъване на опорно задръжни 

средства на горна и долна частична протеза. 
5. Изработване на оклузионни шаблони с восъчни валове и шеллакови базис плаки. 
6. Ориентиране и фиксиране в централна оклузия. 
7. Включване в оклудатор (артикулатор със средни стойности). 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПЛАКОВА ПРОТЕЗА С ОГЪНАТИ 
КУКИ 
1. Нареждане на изкуствените зъби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПЛАКОВА ПРОТЕЗА С ОГЪНАТИ 
КУКИ 
1. Моделиране на протезите. 
2. Подготвка на моделите за опаковане – изрязване на модела и зъбите. 
3. Опаковане, поставяне на пластмаса, пресоване, температурен режим на 

полимеризация, режим на охлаждане и освобождаване на протезите от кюветите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПЛАКОВА ПРОТЕЗА С ОГЪНАТИ 
КУКИ 
1. Почистване и полиране на горната и долната частични плакови протези. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8, 9, 10 – 15 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОЛНА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА АРМИРАНА ПЛАКОВА 
ПРОТЕЗА С ОГЪНАТИ КУКИ 
1. Отливане на работни модели за изработване на долна частична протеза-армирана 
2. Оформяне и анализ на модела. 
3. Очертаване границите на протезното поле. 
4. Очертаване на клиничен екватор на опорните зъби. 
5. Очертаване и огъване на куките. 
6. Изработване на оклузионен шаблон с восъчен вал. 
7. Ориентиране и фиксиране в централна оклузия. 
8. Включване в оклудатор. 
9. Нареждане на изкуствените зъби. 
10. Моделиране на протезата, подготовка на моделите за опаковане. 
11. Опаковане, поставяне на пластмаса, пресоване, режим на полимеризация, режим на 

охлаждане. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОЛНА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА АРМИРАНА ПЛАКОВА 
ПРОТЕЗА С ОГЪНАТИ КУКИ 
1. Почистване и полиране на протезата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 5 часа 
ПОПРАВКА НА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА 
1. съпоставяне и фиксиране на фрагментите; 
2. отливане на гипсов ключ; 
3. обработка на ръбовете; 
4. приготвяне и поставяне на студено полимеризираща пластмаса; 
5. почистване и полиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ГОРНА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА-
КОНСТРУКЦИОННИ ПРИНЦИПИ. ПОДГОТОВКА НА ГОРНИЯ МОДЕЛ ЗА 
ДУБЛИРАНЕ 
1. Отливане на работни модели за моделно лети скелетирани протези - горна и долна. 
2. Оформяне на работните модели. 
3. Планиране на моделно-лети куки. 
4. Поставяне на работния модел на масичката на паралелометър. 
5. Очертаване на екватор – анатомичен, клиничен и работен на опорните зъби. 
6. Определяне на дълбочината на подмола. 
7. Очертаване на куките. 
8. Лабораторно конструиране на скелета. 
9. Подготовка на моделите за дублиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ГОРНА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА 
1. Дублиране – дублиран отпечатък. 
2. Отливане на горния модел от огнеопорна маса. 
3. Затвърдяване на горния модел. 
4. Моделиране на куките и скелета. 
5. Поставяне на отливни щифтове и опаковане. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15, 16 – 10 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ГОРНА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА 
1. Почистване на горната моделно-лята протеза. 
2. Електрополиране. 
3. Изработване на оклузионен шаблон. 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ГОРНА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА 
1. Нареждане на изкуствени зъби и моделиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ГОРНА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА 
1. Опаковане. 
2. Поставяне на пластмаса на горната моделно лята протеза. 
3. Режим на полимеризация. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ГОРНА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА 
1. Почистване. 
2. Полиране на готовата горна моделно-лята протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОЛНА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА 
1. Дублиран отпечатък. 
2. Дублиране с огнеупорна маса. 
3. Затвърдявяне на модела за изработване на долна частична моделно-лята протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 5 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОЛНА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА 
1. Моделиране на куките и скелета на долна частична моделно-лята протеза. 
2. Поставяне на отливни щифтове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22, 23 – 10 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА ПО КЕМЕНИ 
1. Отливане и оформяне на работени гипсови модели. 
2. Планиране и очертаване на протезната конструкция върху работен модел. 
3. Очертаване на зъбно-алвеоларните куки – особености. 
4. Изработване на оклузионен шаблон с восъчен вал. 
5. Ориентиране и включване в оклудатор. 
6. Нареждане на изкуствените зъби. 
7. Моделиране на протезата. 
8. Моделиране на зъбноалвеоларните куки по Кемени. 
9. Опаковане, заместване с пластмаса, режим на полимеризация. 
10. Почистване и полиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 5 часа 
ИМЕДИАТНА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА 
1. Отливане на работни модели за имедиатна частична снемаема протеза. 
2. Отбелязване на гипсовите зъби подлежащи на екстракция, околовръстно радиране с 

цел да се открои добре венечния ръб около тях. 
3. Изрязване с трионче на нивото на венеца на гипсовите зъби, подлежащи на 

екстракция и вдлъбване на “алвеоли” от 3 – 4 мм. в гипсовия модел. 
4. Очертаване на протезната конструкция 
5. Очертаване и огъване на телените куки върху опорните зъби. 
6. Изработване на оклузионен шаблон с восъчен вал. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 5 часа 
ИМЕДИАТНА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА 
1. Ориентиране и включване на моделите в оклудатор. 
2. Нареждане на изкуствените зъби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 26 – 5 часа 
ИМЕДИАТНА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА 
1. Моделиране на протезата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 5 часа 
ИМЕДИАТНА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА 
1. Опаковане. 
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2. Поставяне на пластмаса. 
3. Режим на полимеризация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 5 часа 
ИМЕДИАТНА ЧАСТИЧНА СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА 
1. Почистване. 
2. Полиране на имедиатната снемаема частична протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 29 – 5 часа 
СНЕМАЕМИ ПРОТЕТИЧНИ ШИНИ 
1. Отливане и оформяне на работни модели за моделно лята снемаема шина. 
2. Очертаване на протетичния екватор, планиране на куките и скелета на шината. 
3. Подготовка на модела за дублиране. 
4. Дублиран отпечатък. 
5. Дублиране с огнеопорна маса. 
6. Затвърдяване на модела. 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 5 часа 
СНЕМАЕМИ ПРОТЕТИЧНИ ШИНИ 
1. Моделиране на снемаемата моделно лята шина. 
2. Поставяне на отливни щифтове. 

 
 
 

КОНСПЕКТ 
III част “ Частични снемаеми протези” 

1. Снемаеми частични протези. Елементи. Класификация. 
2. Опорно задръжни средства. Куки-части, функции. Класификация. 
3. Технология на огънатите куки. 
4. Съединителни елементи – бюгели. Предназначение. 
5. Линия на куките. Еластичност на куките. Паралелометър. 
6. Технология на частична протеза с цяла плака и куки. 
7. Технология на частична протеза по Кемени. 
8. Технология на имедиатна частична протеза. 
9. Моделно лята протеза. Основни задачи и принципи. 
10. Видове ляти куки функции. 
11. Технология на моделно лята частична протеза. 
12. Механични стави, ключалки, шарнири, лостове. 
13. Телескопно свързване на частичните протези. Фрезтехника. 
14. Траверсно свързване на частичните протези. 
15. Комбиниране на неподвижно и подвижно протезиране. 

 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
ІIІ курс - V семестър 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 
ЛЕЧЕНИЕ НА ТОТАЛНО ОБЕЗЗЪБЕНИ ЧЕЛЮСТИ С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Изменения в лицево-челюстната област след пълно обеззъбяване. 
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2. Структурни изменения: 
– загуба на всички зъби. 
– атрофични, резорбтивни и редукционни изменения на дъвкателния апарат. 
– алвеоларните гребени и ЛЧО. 
– загуба на височината на оклузията. 
– смущение във функцията на долночелюстните стави. 

3. Функционални изменения: 
– изменения на дъвкатената функция 
– изменения в говорна функция. 
– нарушена естетика. 

4. Промени в психиката. 
5. Топографско-морфологични изменения и особености на протезното поле. 
6. Неотложно протетично лечение с конструкции – цели протези. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 3 часа 
СРЕДСТВА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПРОТЕЗИ 
1. Механични методи и средства: 

– пружини. 
– утежнени протези. 

2. Физични фактори: 
– магнитно поле. 
– адхезия и кохезия. 
– атмосферно налягане. 

3. Биофизични методи и средства: 
– вътрешна повърхност на плаката. 
– смукателна камера. 
– въздушна камера. 
– облекчителна камера. 
– радирани линии. 
– протезни ръбове и клапанна зона. 

4. Биомеханични методи и средства: 
– подезични ложи. 
– пелотно задържане. 
– стабилизиращо изкуствено съзъбие. 

5. Хирургични методи и средства: 
– предпротетични хирургични корекции. 
– интраалвеоларно задържане. 
– имплантати. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Отливане на работни модели по анатомични отпечатъци – технологични 

особености. 
2. Оформяне и анализ на работните модели. 
3. Очертаване границите на протезното поле. 
4. Индивидуални лъжици. 

– предназначение. 
– технология на изработване. 
– изисквания при оформянето на индивидуалните лъжици. 
– видове индивидуални лъжици. 
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5. Отливане на окончателни (работни) модели по функционални отпечатъци с 
индивидуални лъжици. 

6. Оформяне и анализ на работните модели. 
7. Очертаване на границите на протезното поле.  
8. Линията на билата на алвеоларните гребени.  
9. Средните линии на двете челюсти.  
10. Линията на кътниците върху страничния цокъл на долния модел.  
11. Очертаване на радирани линии и облекчителни камери. 
12. Изработване на оклузионни шаблони и валове-технологични особености. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Технологични правила за фиксиране на работните модели с шаблоните в оклудатор 

или артикулатор. 
2. Избор на гарнитура изкуствени зъби по форма, размери и цвят. 
3. Нареждане на изкуствените зъби - технологични правила. 
4. Ортогнатно нареждане по Гизи. 
5. Нареждане по метода на Петерсен 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Нареждане на изкуствените зъби по метода на Гербер. 
2. Кръстосано нареждане 
3. Прогенично нареждане. 
4. Прогнатично нареждане.  

ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Восъчно моделиране на целите протези. 
2. Опаковане. 
3. Материали и пособия. 
4. Опаковане с вал. 
5. Опаковане без вал. 
6. Технологични етапи и особености. 
7. Отстраняване на восъка и базис плаките. 
8. Изолиране – особености. 
9. Приготвяне на пластмаса, поставяне на пластмасово тесто, пресоване. 
10. Полимеризация на пластмасата. 
11. Режим на охлаждане – технологични грешки. 
12. Освобождаване на кюветите – особености. 
13. Почистване и полиране на протезите. 
14. Лабораторно наартикулиране. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЯЛА ПРОТЕЗА С ЛЯТА ПЛАКА 
1. Показания. 
2. Предимства и недостатъци. 
3. Отливане на работен гипсов модел. 
4. Оформяне и анализ на модела. 
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5. Очертаване на границата на протезното поле. 
6. Изработване на индивидуална лъжица. 
7. Отливане на окончателен работен модел. 
8. Проектиране на моделно – лятата плака. Работи се по метода на моделно леене. 
9. Подготовка на работния модел за дублиране. Дублиране. 
10. Дублиран отпечатък. Отливане на модел от огнеопорна маса. 
11. Закаляване на модела. Моделиране на лятата плака. 
12. Поставяне на отливни щифтове. Опаковане. Отливане. 
13. Почистване. Електрополиране, полиране. Ажустиране на лятата плака върху 

окончателния гипсов работен модел. 
14. Изработване на восъчен вал, фиксиране върху мрежестата част на плаката. 
15. Ориентиране и фиксиране в оклудатор на моделите в централна оклузия. 
16. Нареждане на изкуствените зъби. Моделиране. Опаковане. Отстраняване на восъка. 

Изолиране. Поставяне на пластмаса. Режим на полимеризация. Охлаждане. 
Освобождаване от кювета. 

17. Почистване, полиране и лабораторно наартикулиране. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 3 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЯЛА ПРОТЕЗА С АЖУСТИРАНИ ЗЪБИ И ПЕЛОТИ, ЦЯЛА 
ПРОТЕЗА С РЕДУЦИРАНА НЕБЦОВА ПЛАКА, НА ЗЪБНА ПРОТЕЗА 
1. Цяла протеза с ажустирани зъби и пелоти: 

– технология. 
– особености в нареждането; 
– пелоти, видове, технологични особености; 

2. Цяла протеза с редуцирана небцова плака: 
– изисквания. 
– технология-особености. 

3. Субтотална назъбна протеза. 
– показания и противопоказания. 
– технология. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 3 часа 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
1. Имплантати-видове: 

– интраосални имплантати; 
– субпериостални имплантати. 

2. Технология на протези върху имплантати. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа 
РЕБАЗИРАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Ребазиране на цели протези. 

– причини за ребазиране. 
– директен метод за ребазиране – технологични особености. 
– индиректен метод за ребазиране-технология. 

2. Поправки на цели протези : 
– причини за счупване на протезата. 
– прости поправки-технология. 
– сложни поправки-възстановяване на счупен или изваден зъб. 
– възстановяване на липсващ фрагмент от цялата протеза-технология. 



94 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 3 часа 
ГРЕШКИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Лабораторните грешки при отливането и освобождаването на отпечатъка. 
2. Лабораторните грешки при изработването на оклузионните шаблони. 
3. Лабораторните грешки при включването на моделите в артикулатор със средни 

стойности. 
4. Лабораторните грешки при опаковането и завършването на целите протези. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 3 часа 
ПРЕГОВОР. СЕМИНАР 
1. Факторите, от които зависи задържането и стабилността на целите протези. 
2. Значението на индивидуалната лъжица за изработването на тотална протеза с добра 

стабилност. 
3. Технологичните правила за фиксиране на работните модели с шаблоните в 

артикулатор със средни стойности. 
4. Различията при опаковането на тоталните протези ,,без вал” и ,,с вал”. 
5. Предимствата и недостатъците на цялата протеза с лята плака. 
6. Най-често срещаните грешки при изработването на целите протези. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 3 часа 
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОТЕЗИРАНЕТО НА ДЕФЕКТИТЕ НА ЗЪБНИТЕ 
КОРОНКИ 
1. Керамични фасети – индикация, технологии. 
2. Технологичните особености при приложението на изцяло керамичните коронки? 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 3 часа 
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОТЕЗИРАНЕТО НА ДЕФЕКТИТЕ НА ЗЪБНИТЕ 
РЕДИЦИ 
1. САD- САМ система – индикации, технология, предимства и недостатъци. 
2. DURACETAL-състав, приложение, технология. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 3 часа 
НОВОСТИ В ПРОТЕЗИРАНЕТО С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Меки пластмаси – индикации, технология, предимства, недостатъци, приложение 

при протезирането с тотални протези. 
2. Технологичните особености при приложението на системата Valplast при 

протезиране с тотални протези. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 4 часа 
ОТЛИВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ГИПСОВИ РАБОТНИ МОДЕЛИ ЗА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Отливане и оформяне на гипсови работни модели за цели протези – технологични 

особености. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 4 часа 
АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ МОДЕЛИ 
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УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 4 часа 
ОЧЕРТАВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОТЕЗНОТО ПОЛЕ 
1. Очертаване границите на протезното поле и А – линията на работни модели на 

горна челюст; 
2. Очертаване границите на протезното поле на работни модели на долна челюст - 

особености. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 4 часа 
ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И ОЧЕРТАВАНЕ НА РАДИРАНИ ЛИНИИ 
И ОБЛЕКЧИТЕЛНИ КАМЕРИ. ОСОБЕНОСТИ 
1. Определяне местоположението и очертаване на радирани линии  
2. Определяне местоположението и очертаване на облекчителни камери. 
3. Особености при очертаване на радираните линии и облекчителните камери. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ 
ЛЪЖИЦИ ОТ ШЕЛЛАКОВИ БАЗИС ПЛАКИ 
1. Израбоване на индивидулна лъжица с телена дръжка на работен модел на горна 

челюст; 
2. Изработване на индивидуална лъжица с бутони, на работен модел на долна челюст; 
3. Технологични изисквания и особености при изработването им. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ 
ЛЪЖИЦИ ОТ САМОПОЛИМЕРИЗИРАЩА ПЛАСТМАСА НА РАБОТЕН МОДЕЛ НА 
ГОРНА ЧЕЛЮСТ 
Изработване на индивидуални лъжици от самополимеризираща пластмаса на работен 
модел на горна челюст: 
1. изолиране на работния модел. 
2. приготвяне на самополимеризираща пластмаса. 
3. поставяне на пластмасата върху протезното поле до очертаните граници. 
4. изрязване и отстраняване на излишната пластмаса. 
5. изработване, поставяне и фиксиране на дръжката на индивидуалната лъжица. 
6. почистване, ажустиране, оформяне на ръбовете и полиране външната повърхност на 

индивидуалната лъжица. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ 
ЛЪЖИЦИ ОТ САМОПОЛИМЕРИЗИРАЩА ПЛАСТМАСА НА РАБОТЕН МОДЕЛ НА 
ДОЛНА ЧЕЛЮСТ 
Изработване на индивидуални лъжици от самополимеризираща пластмаса на работен 
модел на долна челюст: 
1. изолиране на работния модел; 
2. приготвяне на самополимеризираща пластмаса; 
3. поставяне на пластмасата върху протезното поле до очертаните граници; 
4. изрязване и отстраняване на излишната пластмаса; 
5. изработване, поставяне и фиксиране на дръжката на индивидуалната лъжица; 
6. почистване, ажустиране, оформяне на ръбовете и полиране външната повърхност на 

индивидуалната лъжица. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-ИЗРАБОТВАНЕ НА ОКЛУЗИОННИ 
ШАБЛОНИ 
1. Изработване на оклузионни шаблони: 
2. Изработване на оклузионен шаблон с восъчен вал на модел на горна челюст, 

технологична последователност, особености. 
3. Изработване на оклузионен шаблон с восъчен вал на модел на долна челюст, 

технологична последователност, особености. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-ВКЛЮЧВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ В ОКЛУДАТОР 
И АРТИКУЛАТОР СЪС СРЕДНИ СТОЙНОСТИ 
1. Включване на моделите в оклудатор: 

– ориентиране и фиксиране в централна оклузия; 
– технологични особености; 
– включване в оклудатор.   

2. Включване на модели в артикулатор със средни стойности: 
– технологични особености; 
– демонстрация.  

УПРАЖНЕНИЕ № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – 32 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-ОРТОГНАТНО НАРЕЖДАНЕ НА ЗЪБИТЕ ПО 
ГИЗИ 
1. I нареждане-технологична последователност и особености. 
2. II нареждане. 
3. III нареждане.  
4. IV нареждане. 
5. V нареждане.  
6. VI нареждане. 
7. Проверка спрямо хоризонталната равнина. 
8. Проверка на компенсационните криви-сагитална и трансверзална. 
9. Проверка на ъгълът (155°), който сключват линиите по вестибуларните повърхности 

на 13, 14, 15, 16, 17 и 23, 24, 25, 26, 27. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-КРЪСТОСАНО НАРЕЖДАНЕ НА ЗЪБИТЕ НА 
ЦЕЛИТЕ ПРОТЕЗИ 
1. Технологична последователност - особености. 
2. Ортогнатно нареждане на фронталните зъби – резци и кучешки зъби. 
3. Кръстосано нареждане на страничните зъби – премолари и молари. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 4 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-ПРОГНАТИЧНО И ПРОГЕНИЧНО 
НАРЕЖДАНЕ НА ЗЪБИТЕ 
1. Прогнатично нареждане на зъбите:  

– технологична последователност. 
– особености при нареждане на фронталните горни и долни зъби - резци и 

кучешки зъби. 
– ортогнатно нареждане на страничните зъби – премолари и молари. 
– проверка на компенсационните криви – сагитална и трансверзална - особености. 
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2. Прогенично нареждане на зъбите: 
– технологична последователност;  
– особености при нареждането на фронталните горни и долни зъби – резци и 

кучешки зъби; 
– ортогнатно нареждане на страничните зъби – премолари и молари; 
– проверка на компенсационните криви – сагитална и трансверзална; особености.  

УПРАЖНЕНИЕ № 20, 21 – 8 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОТЕЗИТЕ И 
ОПАКОВАНЕ 
1. Восъчно моделиране на горна цяла протеза – особености. 
2. Восъчно моделиране на долна цяла протеза – особености. 
3. Подготовка на моделите за опаковане. 
4. Опаковане на цели протези – особености. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22, 23 – 8 часа 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ-ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАСТМАСА И 
ЗАВЪРШВАНЕ 
1. Поставяне на пластмаса – технологична последователност. 
2. Температурен режим на полимеризация. 
3. Освобождаване на кюветите. 
4. Почистване на целите протези. 
5. Полиране на целите протези – особености. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 4 часа 
РЕБАЗИРАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
1. Оглед и анализ на “протезата – отпечатък”. 
2. Опаковане на “протезата – отпечатък” в кювета без работен модел - особености. 
3. Отливане на гипсова контра и затваряне на кюветата. 
4. Отваряне на кюветата и отстраняване на отпечатъчния материал. 
5. Поставяне на пластмаса, затваряне на кюветата, пресоване, температурен режим. на 

полимеризация, режим на охлаждане. 
6. Почистване и полиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25, 26 – 8 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРНА ЦЯЛА ПРОТЕЗА С МОДЕЛНО ЛЯТА ПЛАКА 
1. Отливане на работен модел. 
2. Оформяне и анализ на работния модел. 
3. Проектиране на скелета. 
4. Подготовка за дублиране. 
5. Дублиран отпечатък. 
6. Дублиране с огнеопорна маса. 
7. Затвърдяване на модела. 
8. Моделиране на скелета. 
9. Поставяне на отливни щифтове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 4 часа 
РЕПАРАТУРА НА ЦЯЛА ПРОТЕЗА – ПРОСТА ПОПРАВКА 
1. Проста поправка на пластмасова протеза - пукната или счупена без липса на 

фрагменти: 
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– съпоставяне и фиксиране на фрагментите; 
– отливане на гипсов ключ и обработка на ръбовете - особености; 
– поставяне на пластмаса; 
– почистване и полиране. 

2. Проста поправка на цяла протеза - възстановяване на счупен или изпаднал 
изкуствен зъб от протезата. 
– избор на изкуствен зъб; 
– оформяне на леглото за изкуствения зъб в протезата; 
– ажустиране и фиксиране с восък на изкуствения зъб; 
– изработване на вестибуло-оклузален гипсов ключ; 
– отстраняване на гипсовия ключ с изкуствения зъб; 
– почистване на фиксиращия восък; 
– приготване на самополимеризираща пластмаса; 
– поставяне на пластмаса в леглото на протезата; 
– поставяне и фиксиране на изкуствения зъб в леглото чрез гипсовия ключ. 
– при използване на топлополимеризираща пластмаса, зъба или зъбите се 

подреждат и фиксират с восък, протезата се опакова и полимеризира; 
– почистване и полиране.  

УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 4 часа 
РЕПАРАТУРА НА ЦЯЛА ПРОТЕЗА – СЛОЖНА ПОПРАВКА 
1. Сложна поправка на цяла протеза – счупена протеза с липсващ фрагмент от плаката, 

директно-индиректен метод, особености. 
– изолиране на отпечатък с протезата. 
– отливане на гипсов работен модел от отпечатък с протезата. 
– обработка и деполиране на протезните ръбове съседни на дефекта. 
– поставяне на самополимеризираща пластмаса и оформане на липсващия 

фрагмент. 
– при липса на голям фрагмент от плаката се извършва восъчно моделиране, 

опаковане в кювета, поставяне на пластмаса и режим на топлинна 
полимеризация. 

– почистване и полиране.  
2. Сложна поправка на протеза – възстановяване на извадени зъби, директно – 

индиректен метод, особености: 
– изолиране на отпечатък с протезата – включващ ДЗР. 
– отливане на гипсов работен модел от отпечатъка с протезата. 
– обработка и деполиране на протезните ръбове, съседни на дефекта. 
– избор на изкуствени зъби, нареждане, фиксиране с восък. 
– восъчно моделиране на плакатаоколо ДЗР, опаковане,поставяне на пластмаса. 
– пресоване, режим на топлинна полимеризация, охлаждане, освобождаване от 

кюветата. 
– почистване, полиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 29, 30 – 8 часа 
РЕБАЗИРАНЕ НА ПРОТЕЗИ – НОВОСТИ В ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО. 
1. Ребазиране на цяла протеза със съвременни ребазиращи силикони – Mucopren 

(Kettenbach) или Molloplast (Detax); директно-индиректен метод. 
2. Технологично изработване, особености. 
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КОНСПЕКТ 
IV част „Цели протези“ 

1. Особености на ЛЧО след пълно обеззъбяване. 
2. Лечение на обеззъбените челюсти, затруднения, специфика, задържане и 

стабилизация на протезите. 
3. Технология на целите протези. Граници на протезите. Индивидуални лъжици. 

Функционален работен модел. Анализ. Оклузионни шаблони с валове. 
4. Определяне на захапката – означения върху восъчните валове. Ориентиране и 

включване в оклудатор и артикулатор. 
5. Ортогнатно нареждане на изкуствените зъби за цели протези – изисквания. 
6. Кръстосано нареждане, прогенично и прогнатично нареждане на цели протези-

особености. 
7. Проба с наредени зъби – корекция. Моделиране и завършване с пластмаса-

особености. 
8. Видове цели протези – с редуцирано небце, имедиатна, с лята плака, с ажустирани 

зъби, индикации. 
9. Имплантати – субпериостални, интраосални – видове, приложение. 
10. Корекции на протезите – ребазиране, поправки – проста, сложна. 
11. Грешки при изработване на протезите. 
12. Обзавеждане на зъботехническа лаборатория – изисквания. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пропедевтика на ортопедичната стоматология-учебник,1985 г., И.Тодоров, Р. Ралев. 
2. Говорна функция и зъбни протези, 1987 г., Г. Георгиев, Н. Попов. 
3. Частични протези,1987 г., Ликов, И. Куликов. 
4. Рационални методи и конструкции в мостовото протезиране, 1989 г., Н. Попов. 
5. Степен на обеззъбяване и снемаеми зъбни протези, 1995 г., проф. д-р Г. Георгиев. 
6. Пропедевтика на протетичната стоматология, - учебник, 1999 г., Р. Ралев, А. 

Филчев, Т. Пеев. 
7. Стоматологична керамика, основни принципи, материали и инструменти, 1999 г., 

Христо Кисов. 
8. Зъбни протези и ортодонтски апарати-учебник за МК, 2000 г., Т. Пеев и кол. 
9. Пропедевтика на протетичната стоматология-учебник, 2000 г., Р. Ралев, А. Филчев. 
10. Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на протетичната 

стоматология-учебник, 2000 г., Б. Йорданов, Ил. Йончева. 
11. Частични снемаеми протези, 2001 г., Т. Пеев. 
12. Цели протези, 2001 г., Т.Пеев. 
13. Основи на неснемаемите зъбни протези, 2001 г., Т. Пеев. 
14. Чудото зъбни импланти, 2007 г., акад. проф. д-р Н. Попов. 
15. Ръководство за обучение по зъбнопротезна имплантология, 2009 г., Акад. проф. д-р 

Н. Попов, д-р Методи Абаджиев. 
16. Успоредно препариране на протезоносители, 2005 г., д-р Георги Тодоров 
17. Клиника на протетична дентална медицина, 2008 г., проф. д-р Тодор Пеев, проф. д-р 

А. Филчев. 
18. Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки, 2005 г., доц. 

Христо Кисов. 
19. Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол, 2008 г., проф. Христо Кисов. 
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КОНСПЕКТ 
Държавен изпит 

1. Функционална анатомия на дъвкателния апарат. Анатомия на устно предверие и 
същинска устна кухина. 

2. Кости на дъвкателния апарат – анатомия на горна и долна челюст. 
3. Мускули на дъвкателния апарат. Мускули, затварящи, отварящи долната челюст. 

Мускули придвижващи долната челюст напред, встрани и назад. 
4. Долночелюстна става. 
5. Мускулна сила, дъвкателна мускулна сила, дъвкателно налягане. Пренасяне на 

дъвкателното налягане. 
6. Функционални изменения на дъвкателния апарат – клинична коронка, клиничен 

корен, клиничен екватор. 
7. Ерозия и абразия – видове, изменения. 
8. Издръжливост и резервни сили на пародонта. 
9. Теории за движението на долната челюст. Видове оклудатори и артикулатори. 
10. Отпечатъци. Видове отпечатъци, според тяхното предназначение. Видове лъжици за 

взимане на отпечатък. 
11. Модели. Видове модели. Анализ на модели. Обща класификация на зъбопротезните 

конструкции. 
12. Лечение на дефектите на зъбните коронки (ДЗК) с изкуствени коронки. Класи - 

фикация. Медико-биологична характеристика на различните видове коронки, 
изисквания. 

13. Оклузална анатомия. Видове техники за восъчен моделаж – низходяща и възходяща 
техники. 

14. Система “Адапта” – основни характеристики. Технология на лята метална коронка 
по системата “Адапта”. 

15. Технология на металпластмасова бленд коронка и металпластмасова коронка с 
цялостно естетично покритие. 

16. Технология на металокерамична бленд коронка и металокерамична коронка с 
цялостно естетично покритие. Анализ и топогравска характеристика на нормалните 
цветови зони по вестибуларните зъбни конструкции. 

17. Щифтови конструкции за изграждане на силно разрушени зъбни коронки. Щифтово 
зъбно пънче.Технология на щифтово зъбно пънче по директния, индиректния и 
директно-индиректния метод. 

18. Лечение на дефектите на зъбните редици (ДЗР) с мостови протези. Елементи на 
мостовата протеза. Класификация на мостовите протези. 

19. Конструкционни принципи при мостовите протези. 
20. Технология на мостовите протези – съвременни методи. 
21. Студено и топло обработване на стоматологичните сплави. 
22. Технология на мостова протеза по системата “Адапта”. 
23. Технология на мостова протеза по метода на моделното леене. 
24. Технология на металокерамична мостова пртеза. 
25. Технология на мостова протеза с външнокоронкови крепители – СОЧ крепители, 

плакети, Мериленд-крепители. 
26. Технология на имедиатна мостова протеза. 
27. Технология на мостова протеза с едностранно свързано мостово тяло /висящо, 

конзолно/. Основни конструкционни принципи. 
28. Технология на временна пластмасова коронка и мостова протеза. 
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29. Микропротези – определение, класификация. Технология на микропротеза по 
директния и индиректния метод. 

30. Шиниращи конструкции при увеличена подвижност на зъбите. Видове. Технология 
на снемаеми и неснемаеми шини. 

31. Лечение на ДЗР със снемаеми частични протези. Елементи на снемаемата частична 
протеза. Класификация на частичните протези. 

32. Задръжно-опорни средства при частичните протези – куки. Части и функции на 
куките. 

33. Видове огънати куки. Линия на куките. Конструкционни принципи. 
34. Други опорно-задръжни средства при частичните протези – предназначение. Видове - 

бюгел, непрекъсната кука, механични стави, шарнири, плъзгачи, ключалки, лостове, 
кимпайдери, цанги. 

35. Телескопно и траверсно свързване при частичните протези. 
36. Технология на частична протеза /ЧП/ с цяла плака и огънати куки. 
37. Технология на частична протеза /ЧП/ с телескопно и траверсно свързване. 
38. Технология на частична протеза /ЧП/ по Кемени. Видове зъбно – алвеоларни куки – 

предназначение. 
39. Технология на имедиатна частична протеза. Технология на частична протеза с 

бюгел. 
40. Моделно-лята частична протеза / МЛЧП /.Видове куки по Ней, задачи и принципи 

на проектиране на куките. 
41. Технология на МЛЧП – принципи на конструиране, етапи, паралелометричен 

анализ. Видове стабилизациии. 
42. Технология на МЛЧП – видове трансверзален бюгел на горната МЛЧП. 

Проектиране на лингвален бюгел на долната МЛЧП. 
43. Технология на МЛЧП – отливане на работен модел, дублажен модел. 
44. Технология на МЛЧП – закаляване на модела, моделиране на скелета, поставяне на 

отливни щифтове, опаковане. 
45. Технология на МЛЧП – загряване на отливната форма, топене, отливане, 

почистване на скелета. 
46. Технология на МЛЧП – подготовка за определяне на централната позиция, 

нареждане на зъбите, моделиране, опаковане и завършване на протезата. 
47. Изменение в лицево-челюстната област /ЛЧО / след пълно обеззъбяване и задачи на 

протетичното лечение с цели протези. 
48. Задържане и стабилизиране на целите протези-основни и допълнителни фактори. 

Механични и биомеханични методи и средства. 
49. Задържане и стабилизиране на целите протези – физични и биофизични методи и 

средства. 
50. Технология на целите протези /ЦП/ - отливане на помощен гипсов модел по 

анатомичен отпечатък – методи и предназначение. Анализ и граници на протезното 
поле. 

51. Технология на целите протези /ЦП/ - видове индивидуални лъжици-технология, 
предназначение. 

52. Технология на целите протези /ЦП/ - отливане на работен модел по функционален 
отпечатък. Анализ на работните модели. Изработване на оклузални шаблони. 

53. Технология на целите протези /ЦП/ - ориентиране и фиксиране на работните модели 
в оклудатор и артикулатор със средни стойности. Централна позиция на долната 
челюст – централна оклузия, централна релация, странична и предна ръбцова 
оклузия. 
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54. Технология на целите протези /ЦП/ - ортогнатно нареждане на изкуствените зъби. 
Нареждане по Петерсен – Катц, Гербер. 

55. Технология на целите протези /ЦП/ - кръстосано, прогенично и прогнатично 
нареждане на изкуствените зъби. 

56. Технология на целите протеи /ЦП/ - моделиране, опаковане на целите протези - 
видове, почистване и полиране. 

57. Технология на целите протези /ЦП/ - с ажустирано нареждане на изкуствените зъби, 
с лята плака, имедиатна цяла протеза, цяла протеза при силно развити максиларни 
тубери. 

58. Съкратени методи при изработване на цели протези /ЦП/ - технологии. 
59. Назъбни /субтотални/ протези – видове, технологии. 
60. Технология на целите протези /ЦП/ върху имплантати. 
61. Ребазиране на ЦП – видове, технологии. Поправка на ЦП – видове, технологии. 
62. Репониращи апарати за горна челюст – видове, технология. 
63. Репониращи апарати за долна челюст – видове, технология. 
64. Фиксиращи апарати за горна челюст – видове, технология. 
65. Фиксиращи апарати за долна челюст – видове, технология. 
66. Формиращи апарати – технология. 
67. Следрезекционни протези за горна и долна челюст – технология. 
68. Обтуратори – технология. 
69. Ектопротези – технология. 
70. Апарати за лечение на долночелюстна става – технология. 
 
 
 
 
 

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Физиология II 45 38 7  3      

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекционен курс, практически занимания, консултации, самостоятелна работа с 
препоръчаните от катедрата учебници и ръководства. 

Продължителност на обучението: 
Един семестър. 
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Хорариум: 
45 часа (38 часа лекции + 7 часа практически упражнения). 

Средства за обучение: 
- Учебници, Сборник въпроси по физиология, справочници. 
- Технически средства за онагледяване на учебния процес. 
- Специално оборудвани лаборатории с апаратура за регистриране и оценка на 
физиологичните функции и регулацията им: аспектомат; диапозитиви цветни; 
шрайбпроектори; транспаранти за шрайбпроектори; DVD-player; видеомонитори; 
дискове с учебни филми; компютри; ергоспирометрична система АТ-104 „Schiller”; 3-
канален електрокардиограф “RFT” Germany; полифизиологичен, мултифункционален 
пациентен монитор Hewlett Packard” USA; апарат за изследване на външно дишане 
Flowscreen”Jaeger, Germany; апарат за мониториране на метаболизма на опитни 
животни “Oxymax” Columbus, USA; велоергометър Jaeger, Germany; операционни маси 
за малки животни “Hugo Sachks”, Germany; апарат за командно дишане на малки 
опитни животни “Hugo Sachks”, Germany; капиляроскоп “Leica”, Germany; микроскопи; 
апарат за регистриране на мускулно съкращение; реограф; аудиометри, цветен 
периметър; сфигмоманометри, стетоскопи; пълен лекционен курс, изготвен за 
мултимедия. 

Форми на оценяване: 
- текущ контрол - Поименна проверка по време на лекционния курс и практическите 
упражнения. Събеседване по изучаваните теми, тестово изпитване по определени глави 
от изучавания материал. 
- заключителен контрол – тест, писмен изпит, устен изпит. 

Формиране на оценката: 
Входящ тест за семестриален изпит; писмен изпит; устен изпит; събеседване с 
преподавателя. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Дискусии, тестово изпитване, писмен и устен отговор на въпроси, активно участие в 
практическите упражнения. 

Годишен изпит – след 2ри семестър. 
Да. (входящ тест, писмен изпит и устен изпит). 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра Физиология. 

Катедра: 
Физиология. 
 

АНОТАЦИЯ 
Физиологията е основна теоретична дисциплина, запознаваща студентите с: 
Организмът като система; Физиологични функции и общи принципи на 

регулацията им – кибернетичен и физиологичен аспект; Хомеостазис; Обща и 
специфични прояви на възбудимите клетки; Синапси – видове; Химически синапси; 
Нервно-рефлексна регулация на физиологичните функции; Функционална морфология 
и основни физиологични свойства на вегетативната нервна система; Общи принципи на 
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хуморалната регулация на физиологичните функции, физиологично действие на 
хормоните, секретирани от щитовидната и надбъбречната жлези, хипофизата и 
панкреаса. Напречно-набраздени и гладки мускули – функционална морфология; 
Физиология на система кръв; Сърдечно-съдова система – физиологични особености на 
работния миокард и на възбудно-проводната система на сърцето, електрични, 
механични и звукови явления, характеризиращи сърдечната дейност; регулация на 
сърдечната дейност, артериален пулс; неврални и хуморални фактори, повлияващи 
съдовия тонус; Регулация на артериалното кръвно налягане; Дихателна система – 
функционално устройство на въздухоносните пътища, белодробни обеми и капацитети, 
газова обмяна, регулация на дишането; Храносмилателна система – храносмилане в 
устната кухина: биомеханика на дъвкането, секреция, ензимно разграждане и 
резорбция и регулация на слюноотделянето, гълтане, двигателна и секреторна 
активност в стомаха, тънките и дебелите черва, панкреатичен сок, жлъчкообразуване и 
жлъчкоотделяне; Хранене и обмяна на белтъци, масти, въглехидрати и енергия, 
основни принципи при определяне на физиологичните норми за хранене; Отделителни 
функции на организма; Сензорни системи и принципното им устройство; 
Терморегулация; Състояние на бодрост и сън. 

Знанията, разкриващи функциите на човешкия организъм и механизмите за 
регулацията им в норма са необходими при усвояването на всяка патология. 

В специалността “Зъботехник”, освен общите знания за човешкия организъм в 
норма, са необходими и задълбочени познания за физиологията на храносмилателната 
система, както и методите за изследване на функциите й и за изследване на 
дъвкателната система. 

Изучавайки физиологията на човека, студентите усвояват и основна медицинска 
терминология, необходима за бъдещата им професионална дейност. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Овладяване фактологията за функциите на човешкия организъм и тяхната 
регулация в норма, както и задълбочени познания върху физиологията на 
храносмилателната система и методите на изследване на дъвкателната система. 

2. Усвояване на основна медицинска терминология и практически умения. 
Запознаване с основни диагностични техники и лабораторни показатели. 

3. Придобиване на специфични теоретични познания и практически умения. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 

и умения: 
1. Да познават механизмите за осъществяването на основните физиологични 

функции на човешкия организъм и показателите им в норма. 
2. Да познават механизмите за регулация на функциите. 
3. Овладяване фактологията за функциите на човешкия организъм и тяхната 

регулация в норма, както и задълбочено познаване на физиологията на 
храносмилателната система – съставните части на дъвкателния апарат, нервно-
рефлексната регулация на дъвкането, рефлексите, осигуряващи ритмиката на 
дъвкането, секрецията, ензимното разграждане и резорбцията в устната кухина, 
гълтането, секреторната и двигателна активност на стомаха, тънките и дебелите черва. 

4. Да усвоят основна медицинска терминология и практически умения. 
5. Да са запознати с основни диагностични техники и лабораторни показатели. 
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6. Да придобият специфични теоретични познания и практически умения. 
7. Да познават основните принципи на експерименталната работа. 

 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 3 часа 
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СТРУКТУРИ 
1. Предмет и задачи на физиологията. Организъм. Хомеостаза. Функции – 

вегетативни, соматични, психични, социални. 
2. Принципи на хомеостатичната регулация на функциите. Нервно-рефлексна и 

хуморална регулация – предимства и недостатъци.  
3. Дразнимост и възбудимост. Обща и специфични прояви на възбудния процес. Праг 

на дразнене. 
4. Функции на нервната система. Рефлекс, рефлексна дъга. Видове рефлекси. 

Клинично важни рефлекси и тяхната диагностична стойност. 
5. Синапси. Електрични и химични синапси. Принципно устройство на химичните 

синапси. Видове медиатори. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 3 часа 
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СТРУКТУРИ 
1. Синапси. Електрични и химични синапси. Принципно устройство на химичните 

синапси. Видове медиатори.  
2. Нервна регулация на вегетативните функции. Вегетативна нервна система. Влияние 

на вегетативната нервна система върху дейността на различните органи и системи. 
3. Симпатико-адренална система. Стрес и дистрес. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 3 часа 
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА 
1. Общи принципи на хуморалната регулация на физиологичните функции. 

Телекриния и паракриния. Класификация, синтез и механизъм на действие на 
хормоните. Регулация на хормоналната активност. 

2. Хипоталамо – неврохипофизна система. Невросекреция. Хормони на 
неврохипофизата. Физиологично действие и регулация на отделянето им.  

3. Хипоталамо – аденохипофизна система. Хормони на аденохипофизата. 
Физиологично действие и регулация на отделянето им. 

4. Функционален строеж на щитовидната жлеза. Йодсъдържащи хормони. 
Физиологично действие и регулация на отделянето им. Промени в организма при 
нарушена тиреоидна функция.  

5. Калциево–фосфорна хомеостаза. Паратхормон, калцитонин и калцитриол - 
физиологично действие и регулация на отделянето им. Нарушения в калциево–
фосфорната хомеостаза. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 3 часа 
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА 
1. Функционален строеж на надбъбречните жлези. Хормони отделяни от медулата. 

Физиологично действие на адреналина и норадреналина и регулация на отделянето 
им. 
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2. Хормони на кората на надбъбрека. Глюкокортикоиди - физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Фармакологични ефекти на глюкокортикоидите. 
Минералкортикоиди - физиологично действие и регулация на отделянето им.  

3. Ендокринна функция на панкреаса – видове хормони, физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Промени в организма при нарушена инкреторна 
функция на панкреаса.  

4. Мъжки и женски полови хормони – место на отделяне, физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Менструален цикъл. Проби за установяване на ранна 
бременност. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 3 часа 
ФИЗИОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА 
1. Активна и пасивна част на двигателната система. Кинематични двойки и 

кинематични вериги. Видове мускули в организма.  
2. Напречнонабраздени мускули – функционална морфология. Механизъм и химизъм на 

мускулното съкращение. Аеробно и анаеробна възстановяване на АТФ. Кислороден 
дълг. Мускулна умора. Видове мускулни съкращения, типове мускулни влакна.  

3. Гладки мускули - функционална морфология. Адекватни дразнители на гладките 
мускули. Възбуждение и механизъм на съкращение на гладките мускули. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 3 часа 
ФИЗИОЛОГИЯ НА СИСТЕМАТА КРЪВ 
1. Физиология на системата кръв. Функции на кръвта. Обем на кръвта. Кръвозагуба и 

дехидратация. Хематокрит.  
2. Скорост на утаяване на еритроцитите. Еритроцити – брой и функции. Хемоглобин – 

физиологични и нефизиологични съединения на хемоглобина. Регулация на 
еритропоезата. 

3. Левкоцити – видове, брой и функции. Клетъчен и хуморален имунитет. Хемостаза и 
хемокоагулация.  

4. Хемостаза и хемокоагулация. Тромбоцити – брой и функции. Фактори на 
кръвосъсирването – каскаден механизам. Ендогенни и екзогенни антикоагуланти. 

5. Кръвни групи. Системата АВО. Rh. фактор. Принципи на кръвопреливането. 
Едногрупово и разногрупово кръвопреливане – схеми и количества. Аглутинация и 
хемолиза, хемотрансфузионен шок. 

ЛЕКЦИЯ № 7 - 3 часа 
ФИЗИОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Етапи на дишането. Функции на дихателната система. Функции на въздухоносните 

пътища. Външно дишане – механизъм на вдишването и издишането. Белодробна и 
алвеоларна вентилация. Типове дишане. Честота и ритъм на дишане. 

2. Интраплеврално и интраторакално налягане. Роля на сърфактанта. Пневмоторакс.  
3. Физични основи на газовата обмяна. Състав на газовете във въздуха, белите дробове 

и кръвта.  
4. Дифузия на газовете през алвеоло-капилярната мембрана. Транспорт на кислорода в 

кръвта. Дисоциационни криви на оксихемоглобина. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 2 часа  
ФИЗИОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Транспорт на кислорода в кръвта. Дисоциационни криви на оксихемоглобина. 
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2. Транспорт на въглеродния диоксид в кръвта. 
3. Регулация на дишането. 

ЛЕКЦИЯ № 9 - 3 часа  
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА 
1. Физиология на сърдечно-съдовата система. Системно и белодробно 

кръвообращение. Сърцето като орган. 
2. Физиологични особености на работния миокард. Физиологични особености на 

възбудно-проводната система – автоматия и сърдечен ритъм. Функции на клапния 
апарат на сърцето.  

3. Сърдечен цикъл. Честота на сърдечната дейност. Ударен и минутен обем на сърцето 
при различни функционални състояния. Регулация на сърдечната дейност.  

4. Движение на кръвта в артериите и вените. Артериален пулс. Регулация на съдовия 
тонус. Артериално кръвно налягане – методи за измерване и нормални стойности.  

ЛЕКЦИЯ № 10 – 1 часа 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА 
1. Артериално кръвно налягане – методи за измерване и нормални стойности. 

Фактори, определящи нивото на кръвното налягане.  
2. Регулация на артериалното кръвно налягане. 

ЛЕКЦИЯ № 11 - 2 часа 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Функции на храносмилателната система.  
2. Дъвкане – функционална структура на дъвкателния апарат: активна и пасивна част, 

положения и движения на долната челюст.  
3. Биомеханика на дъвкането.  
4. Регулация на дъвкането: нервно-рефлексна регулация, рефлекси, осигуряващи 

ритмиката на дъвкането.  
5. Гълтане – волева и рефлексна фаза. Двигателна дейност на различните етажи на 

храносмилателната система.  
6. Пълнене и изпразване на стомаха, перисталтични, махаловидни и сегментни 

движения на тънките черва, масова перисталтика, антиперисталтика и хаустрация 
на дебелите черва. Дефекация.  

7. Секреторна дейност на храносмилателната система – протеолитични, липолитични 
и амилолитични ензими на различните етажи. Слюнка, стомашен сок, панкреатичен 
сок, жлъчка, чревен сок – състав и функции.  

8. Резорбтивна функция на храносмилателната система. Форми на резорбция на 
хранителните вещества. Вегетативна регулация на храносмилателните процеси. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 3 часа 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Двигателна дейност на различните етажи на храносмилателната система.  
2. Пълнене и изпразване на стомаха. 
3. Перисталтични, махаловидни и сегментни движения на тънките черва, масова 

перисталтика, антиперисталтика и хаустрация на дебелите черва. Дефекация.  
4. Секреторна дейност на храносмилателната система – протеолитични, липолитични 

и амилолитични ензими на различните етажи.  
5. Слюнка, стомашен сок, панкреатичен сок, жлъчка, чревен сок – състав и функции. 
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6.  Резорбтивна функция на храносмилателната система. Форми на резорбция на 
хранителните вещества.  

7. Вегетативна регулация на храносмилателните процеси 
8. Хранене. Основни принципи при определяне на физиологичните норми за хранене – 

пластични и енергийни нужди на организма. Физиологични механизми на глада и 
насищането.  

9. Обмяна на енергията в организма. Определяне на енергоразхода. Основна обмяна и 
енергоразход при различни физиологични състояния.  

ЛЕКЦИЯ № 13 - 3 часа 
ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Функции на отделителната система. Етапи на уринообразуването – гломерулна 

филтрация, тубулна реабсорбция и секреция.  
2. Количество и състав на първичната урина. Количество и състав на крайната 

урината. Механизми за концентрация и разреждане на урината.  
3. Значение на уринообразуването – очистваща функция и участие в регулацията на 

обема на кръвта, осмотичното налягане и кръвното налягане, значение на бъбреците 
за поддържане на алкално-киселинното равновесие на организма.  

4. Ендокринна функция на бъбреците. 

ЛЕКЦИЯ № 14 - 3 часа 
СЕТИВНИ СИСТЕМИ. ТЕРМОРЕГУЛАЦИЯ 
1. Сетивни функции на нервната система.  
2. Анализатори и тяхното принципно устройство като тризвеневи системи.  
3. Методи за определяне на функционалното състояние на анализаторите.  
4. Терморегулация. Телесна температура и изотермия. Механизми на топло-

продукцията и топлоотдаването в организма. Неврофизиологични основи на 
терморегулацията.  

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 1 час 
ФИЗИОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Спирометрия.  
2. Определяне и теоретично значение на функционални показатели на външното 

дишане – статични - дихателен обем, инспираторен и експираторен резервен обем, 
остатъчен обем, минимален въздух, витален капацитет и динамични – минутен 
дихателен обем, минутна алвеоларна вентилация, максимална белодробна 
вентилация, форсиран експираторен обем. 

3. Изследване на кислородната консумация и отдаването на СО2. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 3 часа 
ФИЗИОЛОГИЯ НА СИСТЕМАТА КРЪВ И НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА 
1. Определяне на кръвни групи и запознаване с правилата за кръвопреливане 
2. Запознаване с физикалните методи за изследване на сърдечносъдовата система. 
3. Демонстрация на регистриране на ЕКГ – отвеждания по Айнтховен, униполярни и 

прекордиални отвеждания. 
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4. Конвенционални и електронни методи за определяне на артериално кръвно налягане. 
5.  Функционални проби за определяне на работния капацитет на ССС. Стептест, 

велоергометрия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 3 часа 
ФИЗИОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Методи на изследване на функциите на храносмилателната система. 
2. Методи на изследване на дъвкателната система. 
3. Запознаване с рационалното, профилактично и диетично хранене. 
4. Принципи на изграждане на хранителен режим, отговарящ на всички изисквания на 

рационалното хранене. 
 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Задължителна: 
1. Лекционен курс. 
2. Учебник по физиология на човека под ред. на проф. Р. Гърчев, 2007. 
3. “Физиология на човека” - под ред. на проф. Б.Пирьова и проф. Н.Начев, I-во изд., 

2000, 2006 
4. Избрани теми от „Ръководство за практически упражнения по физиология за 

дентални медици”. 
Препоръчителна: 
1. “Физиология на човека” - под ред. на проф. Н.Начев, изд., 1989 г. 
2. Сборник въпроси по физиология. 

 
 

 
КОНСПЕКТ 

ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 
1. Организъм. Функции на организма. Хомеостаза. Принципи на хомеостатичната 

регулация – видове регулаторни системи и елементи на хомеостатичната 
регулаторна система. 

2. Физиология на възбудимите тъкани. Дразнимост и възбудимост. Общи и 
специфични прояви на възбудимите структури. Мяра на възбудимостта. Синапси – 
видове, химични синапси. Медиатори.  

3. Функции на нервната система. Физиология на неврона. Нервно – рефлексна 
регулация на физиологичните функции. Видове рефлекси според механизма на 
образуване и вида на рефлексната дъга. 

4. Нервно-рефлексна регулация на вегетативните функции. Функционална анатомия 
на вегетативната нервна система. Влияние на вегетативната нервна система върху 
дейността на различните органи и системи. 

5. Общи принципи на хуморалната регулация на физиологичните функции. 
Телекриния и паракриния. Класификация, синтез и механизъм на действие на 
хормоните. Регулация на хормоналната активност. 

6. Хипоталамо – неврохипофизна система. Хормони на неврохипофизата. 
Физиологично действие и регулация на отделянето им. 

7. Хипоталамо – аденохипофизна система. Хормони на аденохипофизата. 
Физиологично действие и регулация на отделянето им.  
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8. Йодсъдържащи хормони на щитовидната жлеза. Физиологично действие и 
регулация на отделянето им.  

9. Калциево–фосфорна хомеостаза. Паратхормон, калцитонин и калцитриол - 
физиологично действие и регулация на отделянето им.  

10. Функционален строеж на надбъбречните жлези. Хормони отделяни от медулата. 
Физиологично действие на адреналина и норадреналина и регулация на отделянето 
им. Симпатико-адренална система. Стрес и дистрес. 

11. Хормони на кората на надбъбрека. Минералкортикоиди - физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Глюкокортикоиди - физиологично действие и 
регулация на отделянето им.  

12. Ендокринна функция на панкреаса – видове хормони, физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Регулация на кръвнозахарното ниво.  

13. Хормонална активност на тестисите – андрогени – видове, физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Хормонална активност на яйчниците – естрогени и про-
гестерон. Физиологично действие и регулация на отделянето им. Менструален цикъл.  

14. Физиология на двигателната система. Видове мускули в организма. Напречно-
набраздени мускули – функционална морфология, механизъм и енергетика на 
мускулното съкращение. Типове мускулни влакна.  

15. Функционален строеж на гладките мускули. Възбуждение и механизъм на 
съкращение на гладките мускули. 

16. Кръв и лимфа. Функции на кръвта. Състав и обем. Кръвна плазма. Хематокрит.  
Кръвни групи - физиологично и клинично значение. Системи ABO и Rh. Методи за 
изследване. Принципи на кръвопреливане. 

17. Еритроцити. Брой и функции. Хемоглобин. Физиологични съединения на 
хемоглобина. Регулация на еритропоезата. 

18. Левкоцити. Функции на отделните видове левкоцити. Имунитет. 
19. Кръвоспиране и кръвосъсирване. Фази. Фибринолиза и противосъсирващи 

механизми.  
20. Етапи на дишането. Външно дишане. Функционално устройство на въздухоносните 

пътища, белите дробове и гръдния кош. Механика на дишането. Интраплеврално 
налягане. Роля на сърфактанта.  

21. Честота и ритъм на дишане. Белодробна и алвеоларна вентилация.  Анатомично и 
физиологично мъртво пространство. Статични белодробни обеми и капацитети.  

22. Физични основи на газовата обмяна. Дифузия на газовете през алвеоло-капилярната 
бариера. Транспорт на кислорода в кръвта. Обмяна на кислорода в белите дробове и 
тъканите. Транспорт на въглеродния диоксид в кръвта. Обмяна на въглеродния 
диоксид в белите дробове и тъканите.  

23. Регулация на дишането. Дихателен център. Химична регулация на дишането.  
24. Сърдечносъдова система. Системно и белодробно кръвообращение. Сърцето като 

орган. Физиологични особености на работния миокард и възбудно–проводната 
система на сърцето. Автоматия. Сърдечен ритъм. 

25. Динамика на сърдечните съкращения – сърдечен цикъл. Състояния на клапния 
апарат по време на различните фази на сърдечния цикъл. Електрични, механични и 
звукови явления при работата на сърцето. 

26. Честота на сърдечната дейност. Ударен и минутен обем на сърцето и промените им 
при различни физиологични състояния. Регулация на сърдечната дейност.  

27. Функционални особености на кръвоносните съдове. Хемодинамични 
закономерности. Регулация на съдов тонус. Движение на кръвта в артериите. 
Артериален пулс. Движение на кръвта във вените. Регулация на съдов тонус. 



111 

28. Артериално кръвно налягане – методи за измерване и нормални стойности. Фактори, 
определящи нивото на кръвното налягане. Регулация на артериалното кръвно налягане.  

29. Храносмилателна система – функции. Храносмилане в устата. Дъвкане.  
30. Секреция, ензимно разграждане и резорбция в устната кухина. Функции на 

слюнката. Гълтане – фази. 
31. Двигателна активност на стомаха. Повръщане. Състав и функции на стомашния сок. 

Секреция, ензимно разграждане и резорбция в стомаха. Протективни възможности 
на стомашната лигавица. 

32. Двигателна активност на тънките и дебелите черва. Секреция, смилане и резорбция 
в тънките и дебелите черва. Дефекация. 

33. Панкреатичен сок – състав и функции. Жлъчкообразуване и жлъчкоотделяне. Обем, 
състав и функции на жлъчката.  

34. Хранене. Основни принципи при определяне на физиологичните норми за хранене – 
пластични и енергийни нужди на организма. Обмяна на енергията в организма. 
Основна обмяна и енергоразход при различни физиологични състояния. 

35. Телесна температура и изотермия. Механизми на топлопродукцията и 
топлоотдаването в организма. Терморегулация.  

36. Отделителни функции на организма и системи, които ги осъществяват. Бъбреци – 
функционална структура. Функции на бъбречните гломерули. Механизъм на 
гломерулната филтрация.  

37. Функции на бъбречните каналчета. Транспортни процеси в различните части на 
тубулната система. Бъбречна екскреция. Обем и състав на крайната урина. Микция. 
Ендокринна и метаболитна функция на бъбреците.  

38. Сетивни системи. Функционална морфология на сетивните системи. Основни 
принципи на обработката на информацията в сетивните системи. 

 
 
 
 

ОРТОДОНТИЯ 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семесри 
Семестър Общо Лекции Упражн. ІІІ 

Ортодонтия ІІІ 180 45 135 3/9 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка, филм, диапозитиви, табла, мултимедия. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 



112 

Хорариум: 
45 часа лекции, 135 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на видовете апарати и механизма 
на тяхното действие, решаване на практически задачи. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 
Да /практически изпит, теоретичен изпит/. 

Държавен изпит: 
Да / практически изпит, теоретичен изпит/. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Ортодонтия”. 

Катедра: 
„Ортодонтия”. 

 
АНОТАЦИЯ 

Ортодонтията изучава зъбно челюстни деформации (ЗЧД), тяхната 
профилактика и лечение с разнообразни видове ортодонтски апарати, както и 
използването на разнообразни инструменти, апарати и уреди за тяхната технология на 
изработване. С изучаването на Ортодонтията се овладява основен раздел от 
Зъботехниката, гарантиращ качествата на изработените ортодонтски апарати. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да запознае студентите с последователните лабораторни етапи, при техноло-
гичното изработване на различните видове ортодонтски апарати, както и използването 
на разнообразните видове материали, инструменти, апарати и уреди, с които те се 
изработват. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания на студентите – да познават различните видове ортодонтски 
апарати и технологията за изработването им, използвани от лекаря-ортодонт при 
лечението на ЗЧД. 

Практически умения на студентите – да изработват различните видове 
ортодонтски апарати които се използват в Ортодонтията за лечение на ЗЧД. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ В ОРТОДОНТИЯТА 
1. Определение, въведение и исторически преглед на Ортодонтията. 
2. Технология на ортодонтските модели – отливане, оформяне, специфика. 
3. Видове модели. 
4. Централна и работна оклузия. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 3 часа 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БИОМЕХАНИКАТА 
1. Източници на сила използвани в Ортодонтията. 
2. Класификация на ортодонтските апарати. 
3. Нормални оклузионни съотношения – промени и временни отклонения. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 
ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ, ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ ИЗПОЛЗВАНИ В 
ОРТОДОНТИЯТА 
1. Характеристика на материалите и приложение. 
2. Видове инструменти, апарати. 
3. Приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 3 часа  
АКТИВНИ АПАРАТИ С МЕХАНИЧНО ДЕЙСТВИЕ 
1. Лингвална пластинка – основни елементи: 

а/ пластмасова част; 
б/ телени елементи; 
- ретенционни елементи. 
- активни елементи /вестибуларни дъги/ 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 
ЛИНГВАЛНА ПЛАСТИНКА. ТЕХНОЛОГИЯ, ДЕЙСТВИЕ 
1. Планиране 

- пружинки; 
- разширителни елементи; 
- допълнителни елементи; 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 
ФИКСИРАНЕ НА ОРТОДОНТСКИТЕ МОДЕЛИ В ОКЛУДАТОР ИЛИ ФИКСАТОР 
1. Телени бариери за езика – технология и действие. 
2. Фиксиране на телени елементи и винтове. 
3. Моделиране на пластинката с пластмаса, полимеризация под налягане, срязване и 

полиране. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
ПЛАСТИНКА С НАКЛОНЕНА РАВНИНА – ТЕХНОЛОГИЯ И ДЕЙСТВИЕ 
1. Планиране на лингвална пластинка. 
2. Изработване по различните технологии. 
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ЛЕКЦИЯ № 8 – 3 часа 
АПАРАТ НА ЕНГЛ. EDGEWISE СИСТЕМА. АПАРАТ ЗА БЪРЗО РАЗШИРЕНИЕ 
1. Технология и действие на Енгл апарата; 
2. Модификации на апарата на Енгл. 
3. Edgewise система – елементи.  
4. Апарат за бърза максиларна експанзия: 

- видове; технология; действие. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 3 часа 
ФУНКЦИОНАЛНО ДЕЙСТВАЩИ АПАРАТИ 
1. Апарат на Балтерс – видове, технология и действие. 
2. Апарат на Клампт, модификации – елементи, технология, действие. 
3. Апарат на Френкел – видове, технология, действие. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа 
ФУНКЦИОНАЛНО ДЕЙСТВАЩИ АПАРАТИ С КОМБИНИРАНО ДЕЙСТВИЕ. 
РЕТЕНЦИОННИ АПАРАТИ 
1. Капа на Шварц – технология, действие. 
2. Моноблок на Андерсен-Хойпел – технология, действие, модификации. 
3. Ретенционни апарати: 

- видове; технология; действие; показания; 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 3 часа 
ПРОФИЛАКТИЧНИ АПАРАТИ 
1. Вестибуларана бленда по Крауз и по Кьорбриц – технология и действие. 
2. Местопазители – видове, технология. 
3. Активни доминантно-рефлекторни апарати за отстранявне на вредни навици. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 3 часа 
ЕКСТРАОРАЛНИ АПАРАТИ 
1. Апарат на Клоен, подбрадник – видове, технология. 
2. Лимбъмпър – видове, елементи, технология, действие. 
3. Лицева дъга – видове, елементи. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 3 часа 
РАЗВИТИЕ НА ЗЪБНИ ДЪГИ. ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИ ДЕФОРМАЦИИ - ЕТИОЛОГИЯ, 
КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ. ОСНОВНИ АПАРАТИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ТЯХНОТО 
ПРИЛАГАНЕ 
1. Пробив на временни и постоянни зъби. 
2. Характеристика на временно, смесено и постоянно съзъбие – зъби и зъбни дъги. 
3. Основни причини за образуване на ЗЧД. 
4. Особености на апаратите при ЗЧД. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 3 часа 
ОТКЛОНЕНИЯ НА ЗЪБИТЕ. ОТКЛОНЕНИЯ НА ЗЪБНАТА ДЪГА – 
ТРАНСВЕРЗАЛНИ И САГИТАЛНИ 
1. Етиология, клиника и лечение на отклоненията в броя, формата, големината и 

положението на зъбите. 
2. Етиология, клиника и лечение на трансверзалните и сагиталните отклонения в 

отделната зъбна дъга. 
3. Проблеми при използването на апаратите. 
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ЛЕКЦИЯ № 15 – 3 часа 
ОТКЛОНЕНИЯ В СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧЕЛЮСТИТЕ 
1. Сагитални отклонения - етиология, клиника, лечение; 

- проблеми при използване на апаратите. 
2. Вертикални отклонения – етиология, клиника и лечение;  

- проблеми при използване на апаратите. 
3. Трансверзални отклонения в съотношението между челюстите - етиология, 

клиника, лечение; 
- проблеми при използването на апаратите. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 5 часа 
1. Ортодонтски модели – отливане и оформяне. 
2. Демонстрира се изработване на диагностични модели с помощта на гумени калъпи 

и триизмерни сандъчета за ориентиране на ортодонтските модели спрямо трите 
равнини. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 4 часа 
1. Ортодонтски модели – отливане и оформяне. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 5 часа 
1. Отливане на ортодонтски модели. 
2. Демонстрация на материали, апарати и инструменти използвани в Ортодонтията. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 4 часа 
1. Отливане на ортодонтски модели. 
2. Демонстрация на материали, апарати и инструменти използвани в Ортодонтията. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 5 часа 
1. Огъване на телени елементи по шаблон. 
2. Огъване на куки на Шварц и Адамс по шаблон. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 4 часа 
1. Огъване на телени елементи по шаблон. 
2. Огъване на куки на Шварц и Адамс по шаблон. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 5 часа 
1. Лингвална пластинка – изработване на: 

- кука на Шварц и кука на Адамс; 
- ЕКМФ, примко-образна кука; 
- вестибуларни дъги с М-образна и U-образна извивка. 

2. Изработване на Апарат за диастема. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 4 часа 
1. Лингвална пластинка – изработване на: 

- кука на Шварц и кука на Адамс; 
- ЕКМФ, примко-образна кука; 
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- вестибуларни дъги с М-образна и U-образна извивка. 
2. Изработване на Апарат за диастема. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 5 часа 
1. Лингвална пластинка – изработване на: 

- вестибуларна дъга с канинова извивка и компенсаторни омега-образни извивки; 
- пружинки с отворен и затворен край; 
- пружинки със спиралообразни извивки; 
- пружина на Кофен; 
- кука по де Бизе; 
- пелоти; 
- пружина за апарата на Клампт. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 4 часа 
1. Лингвална пластинка – изработване на: 

- вестибуларна дъга с канинова извивка и компенсаторни омега-образни извивки; 
- пружинки с отворен и затворен край; 
- пружинки със спиралообразни извивки; 
- пружина на Кофен; 
- кука по де Бизе; 
- пелоти; 
- пружина за апарата на Клампт. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 5 часа 
1. Лингвална пластинка – изработване на: 

- вестибуларна дъга с канинова извивка и компенсаторни омега-образни извивки; 
- пружинки с отворен и затворен край; 
- пружинки със спиралообразни извивки; 
- пружина на Кофен; 
- кука по де Бизе; 
- пружина за апарата на Клампт; 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 4 часа 
1. Лингвална пластинка – изработване на: 

- вестибуларна дъга с канинова извивка и компенсаторни омега-образни извивки; 
- пружинки с отворен и затворен край; 
- пружинки със спиралообазни извивки; 
- пружина на Кофен; 
- кука по де Бизе; 
- пелоти; 
- пружина за апарата на Клампт. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 5 часа 
1. Лингвална пластинка – фиксиране на телените елементи. 
2. Моделаж на горната лингвална пластинка. 
3. Фиксиране на винт. 
4. Изработване със самополимеризираща пластмаса. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 4 часа 
1. Лингвална пластинка – фиксиране на телените елементи. 
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2. Моделиране на горна лингвална пластинка. 
3. Фиксиране на винт. 
4. Изработване със самополимеризираща пластмаса. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 5 часа 
1. Лингвална пластинка – изработване на долна лингвална пластинка. 
2. Фиксиране на винт. 
3. Изработване със самополимеризираща пластмаса. 
4. Почистване, срязване и полиране на пластинките. 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 4 часа 
1. Лингвална пластинка – изработване на долна лингвална пластинка. 
2. Фиксиране на винт. 
3. Изработване със самополимеризираща пластмаса. 
4. Почистване, срязване и полиране на пластинките. 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 5 часа 
АПАРАТ НА БАЛТЕРС – ИЗРАБОТВАНЕ 
1. Огъване на телените елементи. 
2. Моделаж на тялото на апарата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 4 часа 
АПАРАТ НА БАЛТЕРС – ИЗРАБОТВАНЕ 
1. Огъване на телените елементи. 
2. Моделаж на тялото на апарата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 5 часа 
1. Апарат на Клампт: 

- огъване на телените елементи; 
- изработване от самополимеризираща пластмаса. 

2. Капа на Шварц – восъчен моделаж. 
3. Капа на Бинин – восъчен моделаж. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 4 часа 
1. Апарат на Клампт: 

- огъване на телените елементи; 
- изработване от самополимеризираща пластмаса; 

2. Капа на Шварц – восъчно моделиране. 
3. Капа на Бинин – восъчно моделиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 5 часа 
1. Моноблок на Андерсен-Хойпел. 
2. Фиксиране на моделите в оклудатор по работна оклузия. 
3. Моделиране на Моноблока върху горната лингвална пластинка, изработване и 

завършване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 5 часа 
1. Моноблок на Анерсен-Хойпел. 
2. Фиксиране на моделите в оклудатор по работна оклузия. 
3. Моделиране на Моноблока върху горната лингвална пластинка, изработване и 

завършване. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 5 часа 
1. Ретенционни апарати: 

- огъване на ретайнер за долни фронтални зъби; 
- дезактивиране на пластинка; 
- моделаж на лингвална пластинка с непрекъсната  V - дъга с U - образна извивка за 

горни кучешки зъби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 4 часа 
1. Ретенционни апарати: 

- огъване на ретайнер за долни фронтални зъби; 
- дезактивирине на пластинка; 
- моделаж на лингвалана пластинка с непрекъсната V – дъга с U – образна извивка 

за горни кучешки зъби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 5 часа 
ПРОФИЛАКТИЧНИ АПАРАТИ 
1. Вестибуларна бленда по Крауз – изработване от полимеризирища пластмаса. 
2. Изработване на телена бариера за езика. 

УПРАЖНЕНИЕ № 26 – 4 часа 
ПРОФИЛАКТИЧНИ АПАРАТИ 
1. Вестибуларна бленда по Крауз – изработване от полимеризираща пластмаса. 
2. Изработване на телена бариера за езика. 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 5 часа 
1. Профилактични апарати: 
2. Местопазители – изработване на местопазител тип частична протеза-моделиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 4 часа 
1. Профилактични апарати: 
2. Местопазители – изработване на местопазител тип частична протеза-моделиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 29 – 5 часа 
1. Екстраорални апарати: 
2. Изработване на канюли за ЕОА – спираловидни и фиксиране на фабрични. 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 4 часа 
1. Екстраорални апарати: 
2. Изработване на канюли за ЕОА – спираловидни и фиксиране на фабрични. 

 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ОРТОДОНТИЯ 

1. Въведение в ортодонтията. Определение, въведение и методически преглед на 
ортодонтията. Нормално съзъбие и оклузални съотношения. Временни и 
патологични отклонения. Технология на ортодонтските модели. Видове 
ортодонтски модели. Причини за образуване на ортодонтски аномалии и ЗЧД. 
Класификация на ЗЧД. 
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2. Ортодонтски апарати – класификация и технология. Класификация на 
ортодонтските апарати. Сепариране на зъбите върху моделите в устата. Активни 
апарати с механично действие. Ортодонтски дъги – видове, технология и действие. 

3. Еластичност при дъгите и гумените пръстени, като източник на сила. Диастема - 
определение, видове. Апарати за диастема - технология и действие. 

4. Съвременни дъгови апарати. Многоключалкова система – основни принципи. 
Лабораторно позициониране на брекети. 

5. Съставни части на активните снемаеми апарати: пластинки, куки, дъги, винтове, 
пружинки. Планиране на елементите. Куки – видове, технология. Винтове 
употребявани в технологията – конструкция, видове, начин на действие. 
Разширителна пластинка с винт. 

6. Пасивни функионални действащи апарати – снемаеми и неснемаеми. Коронка на 
Катц-технология и действие. Капа на Шварц. Технология и действие. Пластинки с 
наклонена равнина. 

7. Апарат на Френкел – технология и действие. Апарат на Кламт – технология. Капа 
на Бинин.Апарат на Кламт – действие. Апарат на Балтерс-технология и действие. 

8. Апарати с комбинирано действие. Разширителна пластинка с наклонена равнина. 
Моноблок на Хойпел и Андерсен – видове, технология и действие. 

9. Профилактични апарати. Местопазители – видове, технология, предназначение. 
Пластинка на Кьорбитц и пластинка на Краус – видове, технология, 
предназначение. 

10. Ретенционни апарати. Видове, технология, предназначение. Промени в тъканите 
при ортодонтско лечение. 

11. Развитие и особености на зъбночелюстната система в ембрионалния период и след 
раждането. Прорастване на временните зъби. Смяна на временните с постоянните 
зъби. Значение на временното и смесеното съзъбие. Разлика между временно, 
смесено и постоянно съзъбие. 

12. Видове ЗЧД. Причини за тяхното развитие и лечението им. Условия за планова 
профилактика и лечение. Отклонения на отделните зъби и ЗЧД в отделната челюст. 
Стеснение на челюстите / компресия /. Причини, видове, лечение. 

13. Сагитални отклонения в съотношенията на челюстите. Прогнатия, прогения - причини, 
видове, лечение. Вертикални и трансверзални отклонения в съотношенията на 
челюстите. Отворена захапка. Причини, видове, лечение. Латерогнатия. 

 
 

 
КОНСПЕКТ 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
1. Определение и въведение в ортодонтията. Исторически преглед на ортодонтията. 
2. Етиология на зъбно-челюстните деформации. 
3. Технология на ортодонтски модел – предназначение. 
4. Класификация на ортодонтските апарати. 
5. Отодонтски дъги – видове, действие, технология. 
6. Източници на сила в ортодонтското лечение. 
7. Апарат на Енгл – лабораторен и фабричен – технология и действие. 
8. Диастема – причини, видове, лечение. Апарати за диастема-технология и действие. 
9. Съставни части на активните снемаеми апарати: пластинки-граници, куки, винтове, 

дъги. Условия за изработването им. 
10. Куки – определение, видове, технология. 
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11. Винтове-конструкция, видове, монтиране. 
12. Лингвална пластинка с винт и оклузални повърхности – технология и действие. 
13. Капа на Шварц – технология и действие. 
14. Капа на Бинин – технология и действие. 
15. Апарат на Френкел – технология и действие. 
16. Апарат на Кламт – технология и действие. 
17. Апарат на Балтерс – технология и действие. 
18. Моноблок на Хойпел и Андерсен – технология и действие. 
19. Пластинка с наклонена плоскост и винт – технология и действие. 
20. Местопазители – видове, технология, предназначение. 
21. Вестибуларна бленда на Крауз – технология и приложение. 
22. Модификации на блендата на Крауз – технология, приложение. 
23. Ретенционни апарати – видове, технология, приложения. 
24. Временно съзъбие и смяна на временните с постоянните зъби. Различия между 

временното и постоянното съзъбие. Особености на смесеното съзъбие – периоди. 
25. Стеснение на челюстите / компресия / - причини, видове, лечение. 
26. Отворена захапка / инфраоклузия / - причини, видове, лечение. 
27. Дълбока захапка / супраоклузия / - причини, видове, лечение. 
28. Прогнатия – причини, видове, лечение. 
29. Прогения / медиална захапка / - причини, видове, лечение. 
30. Дистална захапка – причини, видове, лечение. 
31. Отклонения в отделните зъби – големина, брой, положение. 
 
 

 
 
 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ  
 
 

 
УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. ІІІ 

Долекарска помощ не 30 20 10 2/1 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Ниво на обучение: 
Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 
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Помощни средства за преподаване: 
Мултимедийни презентации, дискусии, практически упражнения, решаване на 
практически задачи, диапозитиви, табла, диаграми, самостоятелна подготовка, 
решаване на казусни задачи. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за ІІІ семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от Медицински колеж - Пловдив. 

 
АНОТАЦИЯ 

Учебната програма по долекарска помощ е съобразена със спецификата на 
дейността на зъботехника. Лекционният курс включва съвременни теоретични знания и 
формира специален обем практически умения при оказването на адекватна първа 
помощ при спешни състояния. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Студентите да знаят: 
- клинична картина, алгоритъм на поведение при остри разстройства в 

дишането; 
- методи за оказване на първа помощ при остри нарушения в сърдечно-съдовата 

система; 
- основни симптоми при неврологични заболявания, клиника и поведение при 

неврологични разстройства; 
- клиника и първа помощ при травматични увреждания; 
- остри отравяния, видове, първа помощ; 
- клиника и поведение при изгаряния и измръзване; 
- основни симптоми и поведение при спешни състояния в алергологията. 
Студентите да могат: 
- да се ориентират правилно при спешни ситуации; 
- да запазват самообладание в критични ситуации; 
- да отдиференцират животозастрашаващите и спешните състояния. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 
и умения: 

- да познават основните принципи на долекарската помощ 
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- да познават основни симптоми при неврологични заболявания, клиника и 
поведение при неврологични разстройства  

- да овладеят клиничната картина и основните диагностични критерии на често 
срещаните спешни състояния, непосредствено застрашаващи живота на болния.  
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 2 часа 
Долекарска помощ при белодробни заболявания. Белодробна емболия. Астматичен 
статус. Белодробна емболия – определение. Клиника. Първа долекарска помощ. 
Астматичен статус – определение. Клиника. Първа долекарска помощ.  

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 
Остри нарушения в сърдечно-съдовата система. Кардиогенен шок. Остър белодробен 
оток. Кардиогенен шок – определение за шок. Видове шок. Клиника на кардиогенния 
шок. Първа долекарска помощ. Остър белодробен оток – определение. Кардиогенен, 
некардиогенен. Клиника. Първа долекарска помощ.  

ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 
НЕСТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯ. ИНФАРКТ НА МИОКАРДА 
Нестабилна стенокардия – определение. Клиника. Диференциална диагноза на болката 
при обикновен стенокарден пристъп и нестабилна стенокардия. Първа долекарска 
помощ.  
Инфаркт на миокарда – определение. Клиника. Диференциална диагноза между 
инфаркт и нестабилна стенокардия. Първа долекарска помощ.  

ЛЕКЦИЯ № 4 - 2 часа 
Остри неврологични нарушения. Коми - определение за коми. Видове. Етиологична 
класификация. Клиника. Алгоритъм за оказване на първа помощ на пациент в кома. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 
Инсулти – исхемичен, хеморагичен. Клиника. Първа долекарска помощ при пациент с 
инсулт.  

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 
Остри заболявания на органите в коремната кухина. Остър хирургичен корем – 
определение. Основни симптоми. Описание на болката в зависимост от нейната 
продължителност, характер, интензитет, локализация, ирадиация. Първа долекарска 
помощ.  

ЛЕКЦИЯ № 7 - 2 часа 
Първа помощ при остри травматични увреждания. Травми на гръден кош. Травми на 
гръбначен стълб. Травми на гръбначен мозък. 
Пневмоторакс – определение. Видове. Основни симптоми. Първа долекарска помощ. 
Хемоторакс – определение. Клинична картина. Първа долекарска помощ. Травми на 
гръбначен стълб – определение. Клиника. Първа долекарска помощ. Транспорт.  
Травми на гръбначен мозък – определение. Видове. Основни симптоми. Първа 
долекарска помощ. Правила за транспортиране.  
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ЛЕКЦИЯ № 8 - 2 часа 
Остри отравяния – видове. Оглед на мястото на инцидента. Входна врата на 
проникване на отровата. Алгоритъм на поведение.  

ЛЕКЦИЯ № 9 - 2 часа 
ИЗГАРЯНИЯ. ИЗМРЪЗВАНЕ 
Изгаряния – видове. Термични травми. Правило на девятката. Степени на изгаряне. 
Първа долекарска помощ. Измръзване. Общо, локално. Клиника. Стадии. Първа 
долекарска помощ.  

ЛЕКЦИЯ № 10 - 2 часа 
Анафилактичен шок – определение. Видове. Етиология. Клиника. Основни симптоми. 
Първа долекарска помощ.  

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 1 час 
Хипогликемичен шок. Клиника. Първа долекарска помощ. Диабетна кома. Видове. 
Клиника. Първа долекарска помощ.  

УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 1 час 
Диференциално диагностични критерии между хипо и хипергликемия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 1 час 
Глазгоу скала. Оценка на състоянието на пациент в кома. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 1 час 
Кардиопулмонална реанимация. Правила на Сафар (А, В, С).  

УПРАЖНЕНИЕ № 5 - 1 час 
А. Свободни и проходими горни дихателни пътища. В. Обдишване уста в нос, уста в уста. 
С. Сърдечна реанимация. Непряк сърдечен масаж. Обдишване и непряк сърдечен масаж. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 - 1 час 
Рани. Видове – открити и закрити. Нараняване на меките тъкани.  

УПРАЖНЕНИЕ № 7 - 1 час 
Травми на крайници. Фрактури. Луксации. Имобилизации.  

УПРАЖНЕНИЕ № 8 - 1 час 
Положение на тялото при транспорт при различни спешни състояния или наранявания. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 - 1 час 
Наранявания на съдове. Указания за притискане върху някои голямокалибрени 
артериални съдове с оглед спиране на кръвотечението. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 1 час 
Спешна помощ в случаи на аварийни ситуации, стихийни бедствия и катастрофи. 
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КОНСПЕКТ 
ПО ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 

1. Долекарска помощ при белодробни заболявания. Белодробна емболия. Астматичен 
статус. 

2. Остри нарушения в сърдечно-съдовата система. Кардиогенен шок. Остър 
белодробен оток. 

3. Нестабилна стенокардия. Инфаркт на миокарда. 
4. Остри неврологични нарушения. Коми. 
5. Инсулти. 
6. Остри заболявания на органите в коремната кухина. Остър хирургичен корем. 
7. Първа помощ при остри травматични увреждания. Травми на гръден кош. Травми 

на гръбначен стълб. Травми на гръбначен мозък. 
8. Остри отравяния. 
9. Изгаряния. Измръзване. 
10. Анафилактичен шок. 

 
 
 

 
 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВА ПРОТЕТИКА  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. ІV 

Челюстно-лицева 
протетика ІV 105 15 90 1/6 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 
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Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
15 часа лекции, 90 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Филми, табла, мултимедия, самостоятелна подготовка. 

Форми на оценяване: 
-Текущ контрол – писмено, устно изпитване, практическо изпитване 
-Заключителен контрол – дисциплината завършва с теоретичен семестриален изпит. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 
Да (входящ тест, писмен и устен изпит). 

Държавен изпит: 
ДА (включен в държавния изпит по Технология на зъбните протези) 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Протетична дентална медицина”. 
 

АНОТАЦИЯ 
Лицево-челюстната протетика е част от общата протетична дентална медицина, 

но същевременно се отличава с някои особености, което налага нейното изучаване като 
отделна учебна дисциплина. 

 
ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА 

1. Да запознае студентите с различните видове увреждания и дефекти в 
челюстно – лицевата област, произхода им и средствата за тяхната профилактика и 
лечение 

2. Да изучат приспособленията, прилагани в отделните етапи на лечение и 
профилактика. 

3. Да се усвои технологията на изработване на конструкциите, които се 
прилагат в лечебната практика. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

В края на обучението студентите да имат необходимите теоретични знания и 
практични умения за изработване на отделните конструкции на високо технологично ниво. 
 

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: 
- лекционно изложение 
- практически упражнения 
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- филми, табла 
- мултимедия 
- самостоятелна подготовка  
 

КОНТРОЛ И ОЦЕНКА: 
- текущ контрол – писмено, устно изпитване, практическо изпитване 
- заключителен контрол – дисциплината завършва с теоретичен семестриален 

изпит. 
 

МЕТОДИ НА КОНТРОЛ: 
Текущият контрол включва провеждането на устно и писмено изпитване и едно 

практическо изпитване по време на семестъра. Окончателната оценка от текущия 
контрол се формира като средно аритметична от оценките на трите изпита. 

Крайният контрол се състои от писмен семестриален изпит. Оформянето на 
крайната оценка става въз основа на оценките от писменото изпитване, оценката от 
текущия контрол, както и участието по време на обучението. 

Крайна оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени 
знания и умения по време на обучението. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 
и умения: 

Теоретични знания на студентите: 
- да познават видовете увреждания, аномалии, и дефекти в ЛЧО област, 

методите на тяхната профилактика и лечение. 
- да знаят теоретично технологията на изработване на всички изучавани шини, 

апарати, и протезни конструкции. 
Практически умения на студентите: 
- да могат да изработват отделните видове шини, апарати и протезни 

конструкции 
 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час  
ВЪВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕДМЕТ НА ЛИЦЕВО-
ЧЕЛЮСТНОТО ПРОТЕЗИРАНЕ 
1. Видове лицево-челюстни увреждания: 

– наследствени 
– вродени 
– придобити. 

2. Особености на лицево-челюстните увреждания: 
– от биологична гледна точка. 
– от социална гледна точка. 



127 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час  
ВИДОВЕ ФРАКТУРИ НА ГОРНАТА И ДОЛНА ЧЕЛЮСТ – ЧАСТИЧНИ И 
ТОТАЛНИ 
1. Видовете фрактури на горната и долна челюсти. 
2. Особеностите на горночелюстните фрактури. 
3. Фактори, влияещи на разместването на фрагментите при фрактури на горната 

челюст. 
4. Особеностите на долночелюстните фрактури. 
5. Фактори, влияещи на разместването на фрагментите при фрактури на долната 

челюст. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час  
КЛАСИФИКАЦИЯ НА АПАРАТИТЕ – ВИДОВЕ КЛАСИФИКАЦИИ (ОСНОВНА 
СПОРЕД ЛЕЧЕБНОТО ИМ ДЕЙСТВИЕ) 
1. Основните белези, по които могат да се класифицират челюстно-лицевите апарати. 
2. Основните източници на сила в Челюстно-лицевата област. 
3. Основни части на апаратите използвани в Челюстно-лицевата протетика. 
4. Посочете на какви групи се разделят апаратите в зависимост от това с какви сили 

лекуват. 
5. Принцип на действие на апаратите, които използват механична сила. 
6. Принцип на действие на функционалните апарати. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 1 час  
РЕПОНИРАЩИ АПАРАТИ. РЕПОНИРАЩИ АПАРАТИ ЗА ГОРНА ЧЕЛЮСТ 
1. Начин на действие и предназначение. 
2. Околозъбна плакова шина с вътрешно - външно устни лостове. 
3. Показания, устройство, действие и технология на изработване. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час  
РЕПОНИРАЩИ АПАРАТИ ЗА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ 
1. Показания, устройство, действие и технология на изработване на репониращите 

апарати за долна челюст-общи принципи. 
2. Показания, устройство, действие и технология на изработване на апарата на 

Лимберг. 
3. Показания, устройство, действие и технология на изработване на апарата Катц. 
4. Показания, устройство, действие и технология на изработване на апарата на Брун 
5. Показания, устройство, действие и технология на изработване на апарата на 

Грозовски 
6. Показания, устройство, действие и технология на изработване на апарата на 

Ванкеевич.  
7. Показания, устройство, действие и технология на изработване на ,,направляваща 

равнина върху коронкова шина”. 
8. Показания, устройство, действие и технология на изработване на щината на Вебер.  

ЛЕКЦИЯ № 6 – 1 час  
ФИКСИРАЩИ АПАРАТИ.  
ФИКСИРАЩИ АПАРАТИ ЗА ГОРНА ЧЕЛЮСТ 
1. Показания, устройство, действие и технология на изработване. 
2. Временни шини. 
3. Подбрадници – действие и начин на изработване. 
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4. Околозъбна плакова шина с вътрешно-външно устни лостове. 
5. Телена шина – действие и начин на изработване. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 
ФИКСИРАЩИ АПАРАТИ ЗА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ 
1. Показания, устройство, действие и технология на изработване-общи принципи. 
2. Показания, устройство, действие и технология на изработване на шините на 

Тигерщед и Шухард. 
3. Показания, устройство, действие и технология на изработване на лингвалнате 

пластмасова шина (по Йонков). 
4. Показания, устройство, действие и технология на изработване на шината на Вебер 
5. Показания, устройство, действие и технология на изработване на апарати за 

фиксиране на беззъби фрагменти и челюсти (Лимберг, Гунинг – Порт). 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час  
ФОРМИРАЩИ АПАРАТИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ВИДОВЕ 
1. Формиращи пластинки – видове. 
2. Формиращи пластинки за твърдо небце. 
3. Формиращи пластинки за меко небце. 
4. Формиращи пластинки за формиране пода на устната кухина и др. 
5. Показания, устройство, действие и технология на изработване на апарата на 

Бетелман. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 1 час  
ЗАМЕСТВАЩИ АПАРАТИ И ИМПЛАНТИ 
1. Имплант за седловиден нос. 
2. Имплант за Темпоро-мандибуларна става. 
3. Вътретъканни импланти за заместване на горна и долна челюст – видове и 

технология на изработване. 
4. Интраосални импланти за заместване на горна и долна челюст – видове и 

технология на изработване. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 1 час  
СЛЕДРЕЗЕКЦИОННИ ПРОТЕЗИ ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЧЕЛЮСТ – ВИДОВЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗРАБОТВАНЕ 
1. Видове следрезекционни протези за горна челюст.в зависимост от големината на 

резецираната част. 
2. Устройството и технологията на изработване на следрезекционна протеза за 

половин горна челюст с куха заместваща част. 
3. Видове следрезекционни протези за долна челюст в зависимост от големината на 

резецираната част. 
4. Устройство и технология на изработване на следрезекционна протеза за долна 

челюст при дефекти в областта на небцето, след резекция на половин и цяла долна 
челюст. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 1 час   
ОБТУРАТОРИ – ВИДОВЕ (ЗА ТВЪРДО НЕБЦЕ, ЗА МЕКО НЕБЦЕ, ПЛАВАЩ 
ОБТУРАТОР) 
1. Видовете обтуратори в зависимост от големината на дефекта, който заместват. 
2. Устройството и технологията на обтуратор за твърдо и меко небце. 
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3. Устройството и технологията на обтуратор за меко небце с пружина. 
4. Устройството и технологията на плаващ обтуратор. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 1 час  
ЛИЦЕВИ ПРОТЕЗИ – ВИДОВЕ. ЛИЦЕВА МАСКА – ЧАСТИЧНА И ТОТАЛНА 
1. Предназначението на лицевите протези. 
2. Методи за вземане на отпечатък. 
3. Лицева маска-технология. 
4. Гипсова маска-технология. 
5. Технологията на лицева протеза за заместване на нос. 
6. Технологията на лицева протеза за заместване на ухо. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 1 час 
ЛИЦЕВИ ПРОТЕЗИ ЗА ОКО И КОМБИНИРАНИ ЛИЦЕВИ ПРОТЕЗИ – 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗРАБОТВАНЕ 
1. Устройството и технологията на лицева протеза за заместване на око. 
2. Устройството и технологията на лицева протеза за заместване на ухо. 
3. Устройството и технологията на лицева протеза за заместване на око при тежки 

увреждания (сложни ектопротези ). 
4. Устройството и технологията на протезите при комбинирани увреждания (на лицето 

и челюстните кости). 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 1 час 
ЕЛАСТИЧНИ ПЛАСТМАСИ, СИЛИКОНИ, ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ЕКТОПРОТЕЗИ 
1. Предназначението и начин на използване на елатичните пластмаси. 
2. Устройството и технологията на изработване на шината за лечение на бруксизъм. 
3. Устройството и технология на изработване на боксьорска шина. 
4. Приложението на силиконите в Челюстно-лицевата протетика. 
5. Приложението на оцветителите при изработване на ектопротезите? 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 1 час  
ПРОФИЛАКТИЧНИ АПАРАТИ И АПАРАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ 
1. Профилактичните апарати – предназначение и технология на изработване. 
2. Шини за избелване на зъбите – предназначени и технология на изработване. 
3. Апаратите за механотерапия – предназначение и технология на изработване.  
4. Предназначение и технология на изработване на ортопедичния клин, апарат на 

Лимберг, апарат на Тисенбаум. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 6 часа 
ОКОЛОЗЪБНА ПЛАКОВА ШИНА С ВЪТРЕШНО – ВЪНШНО УСТНИ ЛОСТОВЕ 
Семинар по темата на практическото упражнение. 
Демонстрация от преподавателя и изработване на шината от страна на студентите по 
следния алгоритъм: 
1. Отливане на работен модел. 
2. Очертаване на границите на шината. 
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3. Огъване на металния скелет. 
4. Моделиране на шината от плаков розов восък. 
5. Огъване на вътрешно-външно устните лостове. 
6. Фиксиране във восъчната шина на лостовете. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 6 часа 
ОКОЛОЗЪБНА ПЛАКОВА ШИНА С ВЪТРЕШНО-ВЪНШНО УСТНИ ЛОСТОВЕ 
Демонстрация и довършване на шината по следния алгоритъм: 
1. Опаковане в кювета (със или без лостове) на моделираната от восък шина. 
2. Изолиране. 
3. Изплавяване на восъка. 
4. Заместване с пластмаса и изваряване. 
5. Почистване, полиране на готовата шина. 
6. Предаване на преподавателя. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 6 часа  
ШИНА НА ТИГЕРЩЕД 
Семинар по темата на упражнението. 
Демонстрация от страна на преподавателя и изработване на шината от студентите по 
следния алгоритъм: 
1. Отливане на работен модел. 
2. Очертаване границата на шината. 
3. Огъване на шината. 
4. Фиксиране към работния модел. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 6 часа  
ШИНА ПО ВЕБЕР НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ 
Семинар по темата на упражнението. 
Демонстрация от страна на преподавателя и изработване на шината от студентите по 
следния алгоритъм: 
1. Отливане на работен модел. 
2. Очертаване границата на шината. 
3. Огъване на металния скелет. 
4. Моделиране от восък на шината по очертаните граници. 
5. Опаковане в кювета. 
6. Изолиране, изплавяване на восъка, заместване с пластмаса, изваряване, почистване, 

полиране. 
7. Предаване на готовата шина. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 6 часа  
ФОРМИРАЩИ ПЛАСТИНКИ 
Семинар по темата на упражнението. 
Демонстрация от преподавателя и изработване на различни видове формиращи 
пластинки от студентите по следния алгоритъм: 
1. Отливане на работен модел. 
2. Запълване на дефекта върху модела с гипс. 
3. Очертаване границите на пластинката. 
4. Запълване с гипс на оперативното поле до венечния ръб докато небцето придобие 

почти хоризонтална форма. 
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5. Моделаж на пластинката от восък по очертаните граници. 
6. Опаковане в кювета, изплавяване, изолиране, заместване с безцветна пластмаса, 

изваряване, почистване, полиране. 
7. Предаване на формиращата пластинка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 6 часа 
СЛЕДРЕЗЕКЦИОННА ПРОТЕЗА ЗА ПОЛОВИН ГОРНА ЧЕЛЮСТ С 
НАПРАВЛЯВАЩА РАВНИНА 
Семинар по темата на упражнението. 
Демонстрация и изработване на протезата от преподавателя и студентите: 
1. Отливане на работния модел. 
2. Оформяне на дефекта. 
3. Огъване на телени елементи. 
4. Нареждане на зъби. 
5. Моделиране от восък на протезата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 6 часа  
СЛЕДРЕЗЕКЦИОННА ПРОТЕЗА ЗА ПОЛОВИН ГОРНА ЧЕЛЮСТ С 
НАПРАВЛЯВАЩА РАВНИНА 
Теоретичен преговор върху следрезекционни протези за горна челюст. 
Демонстрация от преподавателя и завършване на протезата от пластмаса: 
1. Опаковане в кювета. 
2. Изплавяване, изолиране, поставяне на пластмаса, изваряване, почистване, полиране. 
3. Предаване на готовата протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 6 часа  
ОБТУРАТОР ЗА ТВЪРДО НЕБЦЕ 
Семинар по темата на упражнението. 
Демонстрация от преподавателя и изработване на обтуратора от студентите по следния 
алгоритъм: 
1. Отливане на работен модел. 
2. Очертаване границите на обтуратора. 
3. Огъване на телени елементи (куки). 
4. Моделаж от розов восък на задържащата част. 
5. При липса на зъби нареждане на изкуствени такива. 
6. Опаковане, изплавяване, заместване с пластмаса, почистване и полиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 6 часа  
ОБТУРАТОР ЗА ТВЪРДО НЕБЦЕ. ПЛАВАЩ ОБТУРАТОР 
Преговор на теоретичния материал. 
1. Оформяне дефект върху твърдото небце на фантомния модел. 
2. Моделиране от восък на обтуриращата част или директно изработване от 

бързополимеризираща пластмаса. 
3. Опаковане, заместване с пластмаса и свързване на двете части на обтуратора. 
Плаващ обтуратор: 
1. Отливане работен модел и очертаване границите на обтуратора. 
2. Изолиране. 
3. Моделиране от восък и заместване с пластмаса или директно изработване от 

бързополимеризираща пластмаса. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 6 часа 
ПРОТЕЗА ЗА НОС 
1. Отливане на работен модел (лицева маска). 
2. Очертаване границата на протезата. 
3. Моделиране от розов восък. 
4. Заместване с пластмаса. 
5. Почистване. 
6. Свързване с очилата (носеща част). 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 6 часа 
ПРОТЕЗА ЗА УХО 
1. Отливане на работен модел (лицева маска). 
2. Моделиране от восък. 
3. Заместване с пластмаса. 
4. Почистване. 
5. Фиксиране към задръжната част. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 6 часа 
СИЛИКОНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКТОПРОТЕЗИ 
Семинар с демонстрация на различни видове силикони. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 6 часа  
ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ 
1. Отливане на работен модел на горна и долна челюст. 
2. Ориентиране на работните модели един спрямо друг и повишаване височината на 

захапката с помощта на восъчен (силиконов) регистрат. 
3. Включване в оклудатор. 
4. Очертаване границите на шината. 
5. Моделиране с розов восък. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 6 часа 
ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ. ШИНА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ 
1. Опаковане на шината с работния модел. 
2. Изолиране. 
3. Изплавяне. 
4. Заместване с пластмаса. 
5. Изваряване. 
6. Почистване и полиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 6 часа 
СПОРТНИ ПРОТЕКТОРИ 
1. Отливат се работни модели от горна и долна челюст. 
2. На избраният модел се очертават границите на протектора. 
3. Фиксиране на работните модели в оклудатор. 
4. Моделиране от восък. 
5. Заместване с пластмаса, почистване и полиране. 
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1. Ортопедична рехабилитация при увреждания в Челюстно-лицевата протетика – 
Трифон Михайлов, 2007 г. 
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КОНСПЕКТ  
ПО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВА ПРОТЕТИКА 

1. Въведение. Историческо развитие и предмет на челюстно-лицевата протетика. 
Видове лицево-челюстни увреждания и техните особености от биологична и 
социална гледна точка. Видове фрактури на горната и долна челюст – 
класификация. 

2. Основни части на шините, апаратите и протезите в челюстно-лицевата протетика. 
Класификация на апаратите използвани в челюстно-лицевата протетика. Източници 
на сили на въздействие – механични и мускулни. 

3. Репониращи апарати за лечение на фрактури на горна челюст. Начин на действие и 
предназначение. Околозъбна плакова шина с вътрешно – външно устни лостове. 

4. Репониращи апарати за лечение на фрактури на долна челюст. Апарат на Лимберг, 
Катц, Брун, Грозовски, Ванкеевич. Направляваща равнина върху коронкова шина, 
Шина по Вебер. 

5. Фиксиращи апарати използвани за лечение на фрактури на горна челюст. 
6. Временни шини, подбрадник, околозъбна плакова шина с вътрешно-външно устни 

лостове, права телена шина. 
7. Фиксиращи апарати за долна челюст – Шина по Тигерщед, Шина по Шухард, 

лингвална пластмасова шина на Йонков, Шина на Вебер. Апарати за фиксиране на 
беззъби фрагменти и челюсти (Лимберг, Гунинг – Порт). 

8. Формиращи апарати – предназначение и видове. Формиращи пластинки – видове (за 
твърдо и меко небце с разширени и редуцирани граници. Апарат на Бетелман. 

9. Заместващи апарати и импланти. Имплант за седловиден нос, за темпоро-
мандибуларна става. Вътретъканни и интраосални импланти за заместване на горна 
и долна челюст. 

10. Следрезекционни протези за горна и долна челюст – видове и технология на 
изработване. 

11. Обтуратори – видове, предназначение и технология на изработване. 
12. Лицеви протези – видове. Лицева маска. Лицеви протези за око, нос и ухо. 

Комбинирани лицеви протези. 
13. Еластични пластмаси, силикони, оцветители за изработване на ектопротези. 
14. Профилактични апарати, апарати за допълнително лечение. 
15. Шини за бруксизъм, спортни протектори, шини за избелване на зъбите. Апарати за 

механотерапия. 
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СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ПРОМОЦИЯ НА 
ЗДРАВЕТО 

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V 

Социална 
медицина и 

промоция на 
здравето 

IV 45 33 12    2/1  

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър /ПБ/ 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
30 часа лекции, 15 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Дискусии, решаване на практически задачи и казуси, работа в екип.  

Форми на оценяване: 
Тест, писмена работа, анализ и решаване на казуси. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Да /входящ тест, писмен и устен изпит/. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Управление на здравните грижи”. 

Катедра: 
Управление на здравните грижи. 

 



135 

АНОТАЦИЯ 
Програмата съдържа основен обем от знания за здраве и болест. Изучава 

закономерностите и новите тенденции на общественото здраве. Запознава обучаемите с 
демографската политика на страната, организация на здравеопазването и видовете 
системи на здравеопазване.  

Промоция на здравето - акцентира върху превенцията и саморегулирането на 
здравното поведение сред населението. Запознава с новите стратегии за мениджмънт в 
здравеопазната дейност. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Целта на дисциплината е студентите да придобият професионални знания за 
нивото на общественото здраве в България и други страни. Да боравят с понятията по 
проблемите на демографията, заболеваемостта и физическото развитие на населението. 

Придобиване на професионални компетенции за промоция на здравето, като 
акцентът е насочен към превенцията. Разкрива основните функции и специфика на 
здравния мениджмънт, начините за управление на човешките ресурси и маркетинг в 
здравеопазването. 

- Запознаване с демографските показатели и показателите за заболеваемост; 
- Проучване здравните потребности на населението; 
- Проблеми на временната нетрудоспособност и инвалидността; 
- Запознаване със здравеопазните системи - държавна, осигурителна и частна; 
- Епидемиологични проучвания, медицинска статистика и тяхното приложение в 

съвременната медицинска практика; 
- Изучаване на организацията на майчиното и детско здравеопазване. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 
и умения: 

- придобиване на знания и умения в областта на общественото здравеопазване; 
- съвременна трактовка  на социалната медицина от позициите на специфичните 

интегративно-методологични функции;  
- изграждане на адекватна здравна политика и управление на здравеопазването 

въз основа на многопосочната функционална подвижност на социалната медицина.; 
 

 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
І част: Социална медицина 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
СОЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА КАТО НАУКА 
1. Социалната медицина като наука.  
2. Развитие, определение и предмет на социалната медицина.  
3. Структура и функции на социалната медицина.  
4. Методи на социалната медицина.  
5. Място на социалната медицина сред другите научни дисциплини – немедицински и 

медицински. 
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ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
ИНДИВИДУАЛНО, ГРУПОВО И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
1. Индивидуално, групово и обществено здраве. 
2. Здраве и болест. 
3. Определение и измерения на здравето. 
4. Детерминанти на здравето. Социални фактори.  
5. Социално-медицински подход към здравия и болния 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
ДЕМОГРАФИЯ. ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА 
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 
1. Обществено здраве. 
2. Демография. Демографските процеси като измерител на общественото здраве. 
3. Демографска политика. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
1. Обществено здраве. Заболеваемост на населението.  
2. Значение, условия и методи за изучаване на заболеваемостта.  
3. Основни понятия при изучаване на заболеваемостта.  
4. Показатели за физическото развитие на населението 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО. СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
1. Методологични основи на съвременната епидемиология.  
2. Определение и обхват на епидемиологията.  
3. Измерване на здравето и болестта.  
4. Видове епидемиологични проучвания.  
5. Епидемиология на социално-значими заболявания 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВНИ СИСТЕМИ 
1. Същност, приоритети и тенденции в здравната политика на България и другите 

европейски страни.  
2. Тенденции и приоритети на здравната политика в развитите страни. 
3. Типология на здравните системи 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ЗДРАВНА СЛУЖБА 
1. Здравеопазване. Здравни потребности и дейности. Определение за здравеопазване. 
2. Фактори, влияещи върху развитието на здравеопазването. 
3. Здравна служба - определение, фактори на развитие и съвременни функции.  
4. Номенклатура на здравните заведения. Ръководни здравни органи 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 
1. Национална здравна стратегия.  
2. Закон за лечебните заведения.  
3. Закон за здравните заведения.  
4. Закон за съсловните организация  
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ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПЪРВИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
1. Съвременни концепции на първичната медицинска помощ. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 
СТАЦИОНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
1. Стационарно обслужване на населението. Болницата като основно здравно заведение. 
2. Функции и задачи. 
3. Болничен стационар – структура, организация на работа.  
4. Фактори и индикации за хоспитализация.  
5. Лечебно-охранителен режим.  
6. Оценка на дейността на болницата 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 3 часа 
СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ – МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
1. Семейство и здраве. Основни пътища и механизми на влияние на здравето и 

болестта върху развитието на семейството. 
2. Семейство, болен и здравна служба. 
3. Майчино и детско здравеопазване. Организация на педиатричната помощ. 

Организация на акушеро - гинекологичната помощ. 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
ДЕМОГРАФИЯ  
Запознаване на студентите с демографското състояние на българската популация и 
дискусия по темата.  

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТ 
Запознаване на студентите с основните показатели, свързани със заболеваемостта и 
физическото състояние на българската популация и дискусия по темата.  

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИСКУСИЯ 
ПО ТЕМАТА 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ  
 
 

 
Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
ІІ част: Промоция на здравето 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 2 часа 
ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 
Превантивна медицина, видове профилактика. Промоцията на здравето като процес на 
създаване на възможност на хората чрез саморегулиращо се здравно поведение да 
подобрят собственото си здраве. 
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ЛЕКЦИЯ № 2 - 1 час 
ЗДРАВНА КУЛТУРА И ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ 
Мотивация за здравно поведение. Акцент към позитивното здраве чрез регулиране на 
здравното поведение.  

ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 
ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ 
Превенция на рисковото поведение (алкохолизъм, тютюнопушене и лекарствени 
зависимости). Сексуално възпитание. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
ПРОБЛЕМИ НА ГЕРИАТРИЯТА И ГЕРОНТОЛОГИЯТА 
Здравна активност на населението. Създаване на социална политика ориентирана към 
увеличаване на творческото дълголетие. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 
ДОКТРИНАТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И ИЗКУСТВОТО ЗА 
КОМУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ 
Вербална и невербална комуникация – развитие на лични умения, знания и 
възможности. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И МЕДИЦИНСКИ МАРКЕТИНГ 
Изучаване на здравните потребности на населението. От “Здраве за хората” към 
“Здраве чрез хората“. От “Право на здраве“ към “Отговорност за здравето“. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
ЗДРАВНА КУЛТУРА И ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ 
Мотивация за здравно поведение. Активно предоставяне на информация за опазване на 
здравето и здравословният стил на живот. Участие на гражданите и пациентите чрез 
споделени права и отговорности. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ 
Превенция на рисковото поведение. Възпитание в отговорност за собственото здраве и 
здравето на околните (семейство, колеги, приятели). 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
ПРОБЛЕМИ НА ГЕРИАТРИЯТА И ГЕРОНТОЛОГИЯТА 
Здравна активност на населението - особености на съвремието. Програми за повишаване 
на физическата активност. Формиране на здравословен начин на живот адекватен за 
възрастта. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
СЕМИНАР 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. Борисов В, Водиничаров Ц, Юрукова К, Попова С. Социална медицина. (Учебник за 

Медицински колежи). Изд. Акар ПРИНТ, София 2004 
2. Кръстева Н. Социална медицина и въведение в здравния мениджмънт и управление 

на здравните грижи, 2002 г. 
3. Водиничаров Ц, С. Попова. Социална медицина. София 2009 г. 
4. Димитров И. Социална медицина, избрани лекции, Пловдив, 2002г. 
5. Грънчарова Г. и съавт., Социална медицина. Плевен 2009г. 
6. Социална медицина и обществено здраве, под редакцията на доц. Ст.Маркова, 

София,1996г. 
7. Закон за здравното осигуряване. ДВ бр.70/19.06.1998г. 
8. Закон за лечебните заведения. ДВ бр. 62/9.07.1999г. 

 
 

 
КОНСПЕКТ 

ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 
1. Социалната медицина като наука - предмет, задачи, функции. Историческо развитие 

на науката социална медицина. Основни методи на социалната медицина. 
2. Здраве и болест - съвременни определения. Социални фактори на здравето и 

болестта; класификация. Социално-медицински подход към здравия и болния 
3. Демографските процеси като измерител на общественото здраве. Демографска 

политика. Механично движение на населението 
4. Демографските процеси като измерител на общественото здраве. Естествено 

движение на населението 
5. Обществено здраве. Заболеваемост на населението. Значение, източници и методи 

за изучаване на заболеваемостта. Международна класификация на болестите.  
6. Физическото развитие на населението. Акселерация – медико-социални проблеми  
7. Работоспособност, неработоспособност, инвалидност. Ролята на лекаря като 

експерт. Показатели 
8. Здравеопазване. Определение на здравеопазване. Фактори, влияещи върху 

развитието на здравеопазването. Здравни потребности и дейности  
9. Здравна култура и здравно възпитание на населението 
10. Здравни системи – предимства, недостатъци. Здравната система в България. 
11. Здравна политика. Здравна стратегия 
12. Здравна служба - определение, фактори на развитие и съвременни функции. 

Номенклатура на здравните заведения. Ръководни здравни органи 
13. Съвременни концепции и организация на първичната медицинска помощ.  
14. Стационарно обслужване на населението. Болницата като основно здравно 

заведение. Функции и задачи. Болничен стационар – структура, организация на 
работа. Фактори и индикации за хоспитализация. Оценка на дейността на болницата 

15. Спешна и Неотложна медицинска помощ – организация и задачи 
16. Семейство и здраве. Основни пътища и механизми на влияние на здравето и болестта 

върху развитието на семейството. Семейство, болен и здравна служба. Значение на 
фамилната анамнеза. Здравни аспекти на проблемните семейства и бракове 

17. Медико-социални проблеми на детството. Детска смъртност. Дефектни и нежелани 
деца. Профилактика на най-често срещаните заболявания в детска възраст. 
Организация на педиатричната помощ 
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18. Медико-социални проблеми на жената и майчинството. Социални аспекти на 
абортите и безплодието. Проблеми на неомъжената майка. Организация на 
акушеро-гинекологичната помощ 

19.  Същност и основни положения на превантивната медицина. Първична, вторична и 
третична профилактика - роля на социалния медик. 

20. Здравна култура и здравно възпитание. 
21. Социално-хигиенни проблеми на гериатрията и геронтологията, понятие за стар чо-

век; пенсионирането и неговото здравно отражение върху личността; здравето на 
старите хора. 

22. Промоция на здравето; стил и качество на живота. 
23. Глобална стратегия на СЗО "Здраве за всички". Европейска стратегия "Здраве за 

Европа". 
24. Здравен мениджмънт и медицински маркетинг. 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАТИКА  

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. ІV 

Информатика не 30 0 30 0/2 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Персонални компютри, мултимедия, интернет, СеО –Moodle. 

Форми на обучение: 
Упражнения, индивидуална работа, обсъждане, учене чрез правене, задания, обратна 
връзка. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, тест. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна крайна оценка за семестъра. 
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Аспекти при формиране на оценката: 
Крайната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени знания и 
умения по време на обучението. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от Медицински колеж - Пловдив. 

 
АНОТАЦИЯ 

С масовото навлизане на информационните и комуникационни технологии и 
отражението на тази реалност както върху образователния процес, така и върху 
професионалната практика, възниква необходимостта от изграждане на компетенции, 
надградени с информационно – комуникационни технологии (ИКТ) в редовното 
обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “Професионален 
бакалавър”. Учебното съдържание по предмета „използване на ИКТ” включва два 
раздела, в които студентите придобиват знания и изграждат умения по две компетенции: 

1. Информационни умения и умения за устно презентиране. 
2. Професионално разбиране на информационните технологии в 

здравеопазването. 
Първата компетенция е тясно свързана с професионална комуникация и я 

надгражда. Освен това е основна градивна част на уменията за научна работа, което е 
условие за професионален и академичен растеж. По време на обучението всеки студент 
изработва продукт – устна презентация с визуален материал.  

Включването на втората компетенция в учебната програма се обяснява с 
лавинообразното нарастване на медицинската информация и за да практикуват 
успешно професиите си, здравните специалисти трябва да имат знания и разбиране за 
информационни и комуникационни технологии в професионалната си работа, като това 
не се отъждествява с основна компютърна грамотност.  

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

- Изграждане на професионални компетенции, надградени с информационни и 
комуникационни технологии. 

- Постигане на професионално разбиране на информационните технологии в 
здравеопазването. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Студентите: 
- умеят да дефинират информационен проблем; 
- използват стратегии за търсене на информация; 
- прилагат критерии за оценяване на web съдържание; 
- разбират важността на законното ползване на информация и прилагат стилове 

за цитиране; 
- структурират, изграждат и представят устна презентация с визуален материал; 
- съзнават необходимостта и важността от прилагането и използването на 

информационни технологии в медицината и здравеопазването. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3 часа 
ЗАПОЗНАВАНЕ С СЕО MOODLE. 
Разглежда се системата за управление на учебно съдържание MOODLE, регистрация в 
електронния курс. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 6 часа 
ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. 
ПРЕГОВОР 
Преговор на материала, изучаван по информатика и информационни технологии в 
средния курс. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 3 часа 
ИНФОРМАЦИОННИ УМЕНИЯ. ДЕФИНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОБЛЕМ 
Темата разглежда трите основни аспекта на дефиниране на информационен проблем – 
определяне на необходимостта от информация по дефинирана от преподавателя или 
студента теза, идентифициране на различните аспекти на информационния проблем и 
поставяне на ограничителни условия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 6 часа 
ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ 
Включва организиране на интернет съдържание; протоколи и адреси; стратегии за 
търсене – “изграждащи тухлички”, “нарастваща перла”, “последователно разделяне”, 
“снежна топка”; търсещи машини; техники за търсене. Изясняват се необходимостта от 
преценка на интернет съдържание, индикатори за качествена информация, критерии за 
оценка и техники и похвати за прилагането им. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 3 часа 
ЗАКОНОВИ АСПЕКТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ЦИТИРАНЕ, 
СТИЛОВЕ 
Студентите осмислят проблемите на законното ползване на съдържание, авторски 
права и плагиатство. Научават се да цитират правилно използваните източници, като 
прилагат подходящ стил за цитиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 3 часа 
ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Разглежда всички аспекти на създаване и устно представяне на информация пред 
публика – подбиране и подреждане на информацията, планиране, организиране, 
структуриране и изграждане на изложението, владеене на езика, посочване на 
източници, използване на презентационно средство и говорене пред публика. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 9 часа  
РАБОТА С POWER POINT. СЪЗДАВАНЕ НА ВИЗУАЛЕН ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 
ЗА УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Студентите се запознават с насоките и правилата за създаване на визуален материал – 
визуално възприятие, цветови схеми, използване на изображения, оформление на 
слайд. Изработват РР презентация. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 3 часа  
ОЦЕНЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИЯ. ОЦЕНЯВАНЕ НА УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Разглежда част от методите за оценяване на компетенция – самооценка, колегиална 
оценка, оценяване чрез индикатори, холистично оценяване. Студентите, с подкрепата 
на преподавателя, изработват оценителен инструмент по метод “оценяване чрез 
индикатори” и прилагат самооценка и колегиална оценка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 3 часа  
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНАТА И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ЕЛЕКТРОНЕН ЗАПИС ЗА ПАЦИЕНТА 
Съдържа въведение, определение, следствия, предмет на дейност, препоръки на ЕО и 
отражение върху обществото. Фокусира на аспекти на приложение, информационна 
стратегия, болнична информационна система и електронен запис за пациента. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 3 часа  
ТЕЛЕМЕДИЦИНА, „УМНИ” ТЕХНОЛОГИИ 
Изясняват се термините телемедицина, телездраве и телегрижи. Запознаване със 
съвременните технически средства за обучение и обгрижване на пациенти. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 3 часа 
СЪВРЕМЕННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 
БЪЛГАРИЯ 
Разглеждат се документооборот, кодиране, информационни системи, направления и 
политика, образование и отражение върху професионалната практика. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Национален образователен портал. Информатика и информационни технологии. 
http://content.e-edu.bg/ 
2. Българска секция на Moodle. http://moodle.org/course/view.php?id=43 
3. Електронен курс по информатика. Сайт за е-обучение на Медицински колеж. 
http://eomk.medcollege-plovdiv.org/ 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ИНФОРМАТИКА 

1. Информатика. Информационни и комуникационни технологии.  
2. Информационни умения. Дефиниране на информационен проблем. 
3. Търсене в Интернет. Оценяване на интернет източници. 
4. Законови аспекти на използване на информация. Цитиране, стилове. 
5. Презентационни умения. Устна презентация. 
6. Работа с PowerPoint. Създаване на визуален помощен материал за устна презентация. 
7. Оценяване на компетенция. Оценяване на устна презентация. 
8. Приложение на информационните технологии в медицината и здравеопазването. 

Електронен запис за пациента. 
9. Телемедицина. „Умни” технологии.  

http://content.e-edu.bg/
http://moodle.org/course/view.php?id=43
http://eomk.medcollege-plovdiv.org/
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ЕСТЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО 
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Естетически аспекти 
в зъбопротезирането V 45 30 15     2/1  

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
30часа лекции, 15 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се една текуща оценка. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Да. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност „Зъботехник” - Медицински колеж - Пловдив. 

 
АНОТАЦИЯ 

Красивата външност и естетическото съвършенство на съвременния човек е 
осъзната необходимост, със своето социално значение, поради което все по-често 
хората търсят стоматологична и зъботехническа помощ от чисто естетически 
съображения. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Изучаването на дисциплината разглежда многостранните проблеми в аспектите 

на протетичната стоматология. 
Теоретични познания – студентите да познават основните характеристики на 

естетично-сигналния комплекс (глава – лице – зъби). 
Практически умения – да прилагат в принципна последователност основните 

насоки при изпълнението на естетическите зъбопротезни конструкции. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Да се насочи вниманието на студентите зъботехници към закономерностите на 

формите, пропорционалността на съзъбието и хармоничният му контекст с лице и глава 
в предна форма. 

 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ В ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО 
Основни теоретични аспекти на естетиката. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
Естетични аспекти в стоматологията и зъботехниката. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
ОСОБЕНОСТИ НА ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ В ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО 
Естетично сигнален комплекс (глава-лице-зъби). 
Зависимости. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
Характеристика на формите на горните централни резци. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
Анализ и топографска характеристика на нормалните цветови зони по вестибуларните 
зъбни повърхности. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
Одонтометрични изследвания на зъбите. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа  
Определяне на формите на зъбните коронки. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
Изследване на цветовите зони на зъбите. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа  
Композиционна характеристика на съзъбието. 
Естетични сегменти. 
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ЛЕКЦИЯ № 10 - 2 часа 
Главна доминанта – предно видимо съзъбие. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 
Естетичен комплекс (усмивка – съзъбие). 
Сигнално значими елементи. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 
Срединна между инцизивна линия. 
Линия на режещите ръбове. 
Букални коридори. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 
Основни насоки при изпълнението на естетически зъбопротезни конструкции. 
Принципна последователност. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 
Естетическо контруиране чрез пробни коронки или мостове. 
Ориентировъчен отпечатък. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 
Естетическо контруиране чрез снемаеми пробни конструкции. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
Отливане на работни модели за анализ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час  
Анализ на работния модел. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 1 час 
Одонтометрично изследване на зъбите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 
Ондонтометрично изследване на зъбите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 1 час 
Определяна на формите на зъбните коронки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 1 час 
Определяна на формите на зъбните коронки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 1 час 
Определяне цветовите зони на зъбите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 1 час 
Определяне цветовите зони на зъбите. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 1 час 
Съставяне на работни схеми. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 1 час 
Начално оразмеряване и планиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 1 час 
Оразмеряване и проектиране на конструкцията по фото снимка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 1 час 
Изработка на прототип от восък. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 1 час 
Изработка на прототип от восък. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 1 час 
Семинарно упражнение. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 1 час 
Семинарно упражнение. 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Естетика на съзъбието – Проф. Р. Ралев. 
2. Пропедевтика на протетичната стоматология – учебник, 2010 г. – Р. Ралев, А. Филчев. 

 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ЕСТЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО 

1. Основни теоретични аспекти на естетиката. 
2. Естетични аспекти в стоматологията и зъботехниката. 
3. Естетично сигнален комплекс (глава – лице – зъби). 
4. Характеристика на формите на горните централни резци. 
5. Анализ и топографска характеристика на цветовите зони по вестибуларните зъбни 

повърхности. 
6. Одонтометрични изследвания на зъбите. Определяне формите на зъбните коронки. 

Цветови зони. 
7. Композиционна характеристика на съзъбието. Естетични сегменти. 
8. Главна доминанта – предно видимо съзъбие. 
9. Естетичен комплекс – (усмивка – съзъбие). Сигнално значими елементи. 
10. Срединна междуинцизивна линия. Линия на режещите ръбове. Букални коридори.  
11. Основни насоки при изпълнението на естетическите зъбопротезни конструкции. 

Принципна последователност. Пробни коронки и мостове. 
12. Естетическо конструиране при снемаеми протезни конструкции. 
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МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ  

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V 

Медицина на 
бедствените ситуации V 30 20 10     2/1 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 
Ниво на обучение: 
Професионален бакалавър. 
Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 
Продължителност на обучение: 
Един семестър. 
Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 
Помощни средства за преподаване: 
Мултимедийна презентация, демонстрация на методи и средства. 
Форми на оценяване: 
Текущо оценявана, решаване на тестове. 
Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за семестъра. 
Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове. 
Семестриален изпит: 
Не. 
Държавен изпит: 
Не. 
Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра Медицина на бедствените ситуации. 
Катедра: 
Медицина на бедствените ситуации. 
 

АНОТАЦИЯ 
Медицинското осигуряване при бедствени ситуации е трудно решим проблем. 

Ефективното му решаване предполага добри теоретични познания и овладени 
практически методи за оказване на необходимата долекарска помощ, която има 
особено голямо значение за спасяването на живота на пострадалите. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Придобиване на знания и умения за прилагане на всички съвременни форми, 

методи и средства за първа и долекарска помощ. 
• да познават причините, водещи до бедствени ситуации; 
• да знаят кои са вредно действащите фактори в различните огнища на поражение; 
• да бъдат в състояние да оценят медицинския риск; 
• да познават методите и средствата за защита; 
• да знаят основите на медицинското осигуряване. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Студентите трябва да умеят: 
• да извършват полева индикация на вредните фактори; 
• да възстановяват дишане и сърдечна дейност; 
• да направят недифинитивно кръвоспиране; 
• да имобилизират фрактури на кости; 
• да извършат евако-транспортна сортировка в огнище; 
• да ръководят работата на масови формирования в огнище. 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 
1. Същност, цели и задачи на медицината на бедствените ситуации. 
2. Класификация на бедствените ситуации. Бедствия от естествен и антропологенен 

произход. 
3. Фази в развитието на кризите. 
4. Управление на БС – възможности, цели и задачи. 
5. Основни вредно действащи фактори при БСЦ. 
6. Медицинско осигуряване при БС – основни принципи на действие, взаимодействие с 

останалите служби и ведомства в зоната на БС. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа  
МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ ОТ ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД 
1. Медицинско осигуряване на населението при земетресения.  
2. Медицинско осигуряване на населението при наводнения 
3. Цели, задачи и особености на управлението на медицинското осигуряване /МОН/ 

при катастрофални земетресения и наводнения. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа  
МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ПРОМИШЛЕНИ И БОВ. КЛАСИФИКАЦИЯ. 
АЕРОДИНАМИКА НА ТОКСИЧНИЯ ОБЛАК. ХИМИЧЕСКО ОГНИЩЕ НА 
ЗАРАЗЯВАНЕ 
1. Класификация на ОВ. Видове класификации. 
2. Официално приета у нас класификация. 
3. Аеродинамика на токсичния облак. Вертикална и хоризонтална устойчивост на 

атмосферата. Константи 
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4. Зона на химическо заразяване. 
5. Химическо огнище на поражение. Визуализация, формули, определящи основните 

константи. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ С ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ЗАРАЗЯВАНЕ 
СЪС: 
1. Нервно-паралитични вещества, общотоксични и задушливи вещества 
2. Диагноза и прогноза на поразените 
3. Частична и пълна санитарна обработка на пострадалите. 
4. Първа медицинска и долекарска помощ на поразените 
5. Прилагане на антидоти. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОЖНО-ОБРИВНИ, ИНКА-
ПАЦИТАНТИ И ЕКОТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
1. Диагноза и прогноза. 
2. Частична и пълна санитарна обработка на поразените. 
3. Първа медицинска и долекарска помощ на поразените 
4. Прилагане на антидоти. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа  
РАДИАЦИОННИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ И ЯДРЕНИ ВЗРИВОВЕ 
1. Физически основи на ядрените увреждания. 
2. Основни действащи фактори при авария в АЕЦ и ядрен взрив 
3. Ядрено и радиационно огнище – прилики и разлики. 
4. Видове поражения в ядрено огнище. 
5. Поражения в следата на радиоактивните облаци при ядрени взривове и след авария в 

АЕЦ 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
ПСИХО- И ПСИХОПАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ. 
1. Бедствията като неадекватен дразнител и отговор на организма на неадекватен 

дразнител. 
2. Възможни изходи от създалата се ситуация 
3. Стрес и необходимостта от адекватен отговор на медицинската служба. 
4. Медицинско осигуряване на поразените в ранния и късен период 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
1. Цел и задачи на медицинското осигуряване. 
2. Сили и средства на медицинската служба. 
3. Ръководители и алгоритъм в работата на ръководството на медицинската служба 

• Медицинско разузнаване 
• Медицинска сортировка 
• Система за етапно лечение с евакуация по назначение 

4. Етапи в работата на ръководните органи: задачи в превантивния и оперативния 
период. План и планиране. Етапи при разработването на плана. 
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ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
ХИГИЕННО И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БС И БОЗ 
1. Сили и средства на този вид осигуряване 
2. Противоепидемичен отряд 
3. Противоепидемична група 
4. Карантина 
5. Обсервация 
6. Разсредоточаване на населението 
7. Евакуация на населението 
8. Биологично оръжие: 

• Биоагенти 
• Средства за борба с биооръжието 
• Индивидуални и колективни средства за защита. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа  
СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВЕНИ 
СИТУАЦИИ 
1. Средства за защита на дихателните органи 

• Противогази – филтриращи и изолиращи 
• Защитно облекло 
• Предпазни ръкавици, маски, ботуши 

2. Средства за медицинска защита – индивидуална аптечка 
3. Химически средства за защита 
4. Колективни средства за защита: 

• Скривалища 
• Укрития 

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я  –  Т Е З И С И  

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
МЕТОДИ ЗА ИНДИКАЦИЯ НА ОВ 
1. Органолептичен метод 
2. Химически методи 
3. Физически методи 
4. Биологически методи 
5. Работа с ВПХР 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 4 часа 
РЕАНИМАЦИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА И СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА  
1. Методи за уточняване състоянието на дишане 
2. Изкуствено дишане, принципи и методи 
3. Сърдечно-съдова система 

• Състояние 
• Екстраторакален масаж 

4. Работа с фантом за изкуствено дишане и външен сърдечен масаж 
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УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 4 часа 
ИДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА  
1. Работа в скривалище от висш тип на ГЗ:  

• Индивидуална работа с филтриращ и изолиращ противогаз 
• Демонстрации на работата на отделните осигурителни системи на скривалищата. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Медицина на катастрофите. Знание, С. 1995г., под ред., на В. Попзахацвиева. 
2. „Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на 

последствията при БАК, С. 1998 г. 
3. Сапунджиев П. Медицина на бедствените ситуации. ИК-ВАЛ, 1999г. 
4. Справочник по медицина на бедствените ситуации, С. 2004г. под ред. На доц. В. 

Драгнев 
5. Белоконски Е., К. Кацаров, К.Канев и к-л., Медицинско осигуряване при мисии, 

кризи и терористични актове, под ред. На доц. Ст. Тонев, С. 2007г. 
6. Канев К., В. Драгнев, М. Кадурина „Медицинско осигуряване при кризи“, под ред. 

Доц. Ст. Тонев, изд. „ИЕДГА“ 2007г. 
7. Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск. Под ре. На доц. Ст. Тонев, 

изд. „ИРИТА“, С. 2008 г. 
8. Inglerby T.V, Dennis D.T, Henderson D.a. Bartlett J. et all. Plague az a biological 

weapon; medical and Public health management. JAMA, 2000; 283:2281-90 
9. J.P 3-11 Joint Doctrine for Operations in Nuclear, Biological and Chemical (NBC) 

Enwironments, 11 july 2000, http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new.puley/jp3_11pdf.10.04.2008 
10. Wightaman J.m. and Gladish S.L. Explosions and blast injuries. Annals of Emergency 

Medicine; June 20001;37/6/:664-p678 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 

1. Медицина на бедствените ситуации. Предмет, цел и задачи. Класификация на 
бедствените ситуации. 

2. Бедствени ситуации от естествен произход – земетресения и наводнения. 
Съдържание и задачи на долекарската помощ. 

3. Огнище на химическо заразяване. Организация на долекарската помощ. 
4. Групова характеристика на отровните вещества с аварийно и военно назначение. 
5. Долекарска помощ на населението при аварии в АЕЦ, и в следата на радиоактивния 

облак. 
6. Долекарска помощ при ядрени взривове и в следата на радиоактивния облак. 
7. Остър радиационен синдром при външно предимно гама облъчване. Долекарска 

помощ на облъчените. 
8. Радиотоксикология и инкорпороция на радионуклиди. Медицинско осигуряване на 

поразените. 
9. Организация на медицинското осигуряване на населението при бедствени ситуации. 

Системи на осигуряване. Лечебно-евакуационно осигуряване/ЛЕО/. 
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10. Медицинско разузнаване, медицински загуби и медицинска сортировка. 
11. Първа медицинска помощ, организация, обем, особености в различните огнища на 

поражение. 
12. Основи на хигиенно-противоепидемичното осигуряване при бедствени ситуации. 
13. Огнище на биологичното заразяване. Методи и средства за ликвидиране на огнището. 
14. Видове санитарен контрол при бедствени ситуации. 
15. Основи на планирането и управлението на медицинското осигуряване при 

бедствени ситуации. 
 
 
 
 
 

ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І II III IV V 
Хигиена и 
екология V 30 30 -     2/0 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
30 часа лекции. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации на лекции, дискусии. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване. 

Формиране на оценката: 
Формира се текуща оценка в края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в лекции и дискусии. 

Семестриален изпит: 
Да. 
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Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Хигиена и екомедицина”. 

Катедра: 
Хигиена и екомедицина. 

 
АНОТАЦИЯ 

Обучението по хигиена и екология като основна профилактична медицинска 
наука включва придобиване на знания относно здравно-хигиенните аспекти на 
замърсяването на околната среда (замърсяване на въздуха, водата, почвата и др.) и 
свързаните с тях негативни здравни последици. Студентите по зъботехника се 
запознават със съвременните проблеми на храненето, труда и учебния процес и 
профилактиката на социално - значимите заболявания. Специално внимание е отредено 
на хигиенните изисквания към зъботехническите лаборатории и профилактиката 
спрямо вредните фактори на трудовата среда. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Придобиване на знания и умения за прилагане на всички съвременни форми, 
методи и средства в областта на хигиената като основна профилактична дисциплина: 

• знания относно актуалните хигиенно – екологични проблеми на жизнената среда 
(замърсяване на атмосферния въздух, водите, почвата и др.) и неблагоприятните 
последици за човешкото здраве; 

• знания за профилактичните мероприятия за предпазване от неблагоприятните 
фактори на жизнената и трудова среда; 

• познания относно здравословното хранене на различни групи от населението; 
• знания за хранителната профилактика на някои широко разпространени 

заболявания със социална значимост; 
• знания относно принципите на здравословен начин на живот, включващи 

система от мерки за опазване и укрепване на здравето и постигане на активно 
дълголетие. 

• знания относно хигиенните изисквания към зъботехническите лаборатории и 
профилактиката спрямо вредните фактори на трудовата среда. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Усвоявайки определени знания и умения в областта на хигиената, бъдещите 
зъботехници ще могат да допринесат за организиране на хигиенно-съобразен режим на 
труд и почивка и безопасност на труда в условията, в които ще работят. Студентите 
трябва да формират професионални умения, мироглед и поведение, ориентирани към 
профилактични мерки за запазване и укрепване на собственото здраве и това на 
останалото население.  
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ХИГИЕНАТА КАТО ОСНОВНА ПРОФИЛАКТИЧНА МЕДИЦИНСКА НАУКА - 
ЦЕЛ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ. ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ. СЪВРЕМЕННИ ХИГИЕННО-
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
1. Хигиената като основна профилактична наука – въведение. 
2. Цел, предмет, задачи. Хигиена и екология. 
3. Съвременни хигиенно-екологични проблеми. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ – ПОСТОЯННИ СЪСТАВКИ, ЗАМЪРСЯВАНЕ, 
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО. ЗДРАВНА ОХРАНА НА АТМОСФЕРНИЯ 
ВЪЗДУХ 
1. Атмосфера. Постоянен състав на атм. въздух 
2. Замърсяване на атм. въздух- източници. 
3. Влияние на атмосферното замърсяване върху човека и жизнената среда. 
4. Профилактични мероприятия за здравна охрана на атмосферата.  

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
ХИГИЕНА НА ВОДАТА И ВОДОСНАБДЯВАНЕТО. ПРЕЧИСТВАНЕ И 
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДАТА. ВЛИЯНИЕ НА ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ НА 
ПИТЕЙНАТА ВОДА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 
1. Хигиена на водата и водоснабдяването – здравно значение 
2. Качества на питейната вода - здравни изисквания. 
3. Пречистване и обеззаразяване на водата. 
4. Влияние на химичния състав на водите върху здравето. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
ХИГИЕНА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ЖИЛИЩЕТО. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ И 
ЗДРАВЕ 
1. Хигиена на населените места - изисквания към планиране и зониране на селищните 

територии 
2. Жилищни условия и здраве. 
3. Фактори, определящи хигиенната стойност на жилището. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
ХИГИЕНА НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ. ХИГИЕННИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАНИРАНЕ, СИСТЕМИ НА СТРОИТЕЛСТВО, 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКО УСТРОЙСТВО 
1. Хигиена на лечебните и здравни заведения - предмет, задачи, цели. 
2. Хигиенни изисквания към планиране и системи на строителство. 
3. Санитарно-техническо устройство на лечебните и здравни заведения. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕНТАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ХИГИЕННИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 
1. Хигиенни изисквания към дентални заведения 
2. Хигиенни изисквания към зъботехническа лаборатория. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
ЛИЧНА ХИГИЕНА. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. ОРАЛНА ХИГИЕНА 
1. Лична хигиена – предмет, задачи. 
2. Здравословен начин на живот - принципи. 
3. Хигиена на отделните органи и системи, хигиенни изисквания към общоупотребими 

средства, облекло и обувки. 
4. Орална хигиена. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО. ХИГИЕННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ 
1. Хигиена на храните и храненето - предмет, задачи, цели. 
2. Хигиенна характеристика на основните хранителни вещества – значение, 

хранителни източници, физиологични потребности. 
3. Хигиенна характеристика на основните хранителни продукти – класификация, 

здравно значение. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
ЗДРАВОСЛОВНО И ЛЕЧЕБНО ХРАНЕНЕ – ПРИНЦИПИ. ХРАНЕНЕ И ДЕНТАЛНО 
ЗДРАВЕ 
1. Здравословно хранене – принципи. 
2. Лечебно хранене – основни изисквания и лечебни диети. 
3. Хранене и дентално здраве. 

ЛЕКЦИЯ №10 – 2 часа 
ХИГИЕНА НА ТРУДА. ФОРМИ НА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ. ПРОМЕНИ В 
ОРГАНИЗМА ПРИ ФИЗИЧЕСКИ И УМСТВЕН ТРУД 
1. Хигиена на труда - предмет, задачи, цели. 
2. Форми на трудова дейност. 
3. Промени в организма при физически и умствен труд. 

ЛЕКЦИЯ №11 – 2 часа 
РАБОТОСПОСОБНОСТ. УМОРА И ПРЕУМОРА. ВРЕДНИ ЕФЕКТИ ОТ 
ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИ И СИСТЕМИ - ПРОФИЛАКТИКА 
1. Работоспособност. Умора и преумора 
2. Вредни ефекти от пренапрежения на отделните органи и системи. 
3. Профилактични мерки срещу вредните ефекти в работната среда на зъботехника. 

ЛЕКЦИЯ №12 – 2 часа 
ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА - ПРОИЗВОДСТВЕН 
МИКРОКЛИМАТ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛЪЧЕНИЯ. ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ 
СРЕЩУ НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА 
РАБОТНАТА СРЕДА 
1. Физични фактори на работната среда - производствен микроклимат.  
2. Физични фактори на работната среда - производствени лъчения. 
3. Профилактични мерки срещу неблагоприятното им въздействие в условията на 

работната среда 
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ЛЕКЦИЯ №13 – 2 часа 
ШУМ, ВИБРАЦИИ, ИНФРАЗВУК И УЛТРАЗВУК КАТО ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА 
РАБОТНАТА СРЕДА. ПРОИЗВОДСТВЕН ПРАХ 
1. Шум, вибрации като физични фактори на работната среда. 
2. Инфразвук и ултразвук като физични фактори на работната среда.  
3. Производствен прах. 
4. Профилактични мероприятия срещу неблагоприятното въздействие на физичните 

фактори в работната среда. 

ЛЕКЦИЯ №14 – 2 часа 
ХИМИЧНИ ФАКТОРИ В РАБОТНАТА СРЕДА. ПРОФИЛАКТИКА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОТРАВЯНИЯ 
1. Химични фактори в работната среда. 
2. Химични вредности в работната среда на зъботехника. 
3. Профилактика на професионалните заболявания и отравяния. 

ЛЕКЦИЯ №15 – 2 часа 
РАДИАЦИОННА ХИГИЕНА. СЪЩНОСТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ 
ЛЪЧЕНИЯ. ЛЪЧЕВИ УВРЕЖДАНИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ. ОСНОВНИ 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЪЧЕЗАЩИТА 
1. Радиационна хигиена-предмет и задачи. 
2. Същност и източници на йонизиращи лъчения. 
3. Лъчеви увреждания на човешкия организъм. 
4. Основни изисквания за лъчезащита.  

4.1. Лъчезащита при работа с открити източници на йонизиращи лъчения. 
4.2. Лъчезащита при работа със закрити източници на йонизиращи лъчения. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Хигиена и екология – учебник с ръководство за практически упражнения под ред. 
на доц. П. Гацева, мед. изд. ВАП-Пловдив, 2010 г. 

2. Хигиена, хранене и епидемиология – под ред. на проф. Б. Попов, София, 2007 г. 
3. Хигиена и екология под редакцията на проф.д-р Д. Цветков, том І, издателство 

“Знание” 1999 г. - първо издание; 2006 г.-второ издание. 
4. Гандев, Иванов – Приложна трудова хигиена под ред. на Гандев и Иванов 1982 г. 
5. Нормативни документи относно хигиенните изисквания към дентални здравни 

заведения. 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ 

1. Предмет, задачи и цели на хигиената. Хигиена и екология. Съвременни хигиенно-
екологични проблеми. 

2. Атмосферен въздух - постоянни съставки, замърсяване, последици от 
замърсяването. Здравна охрана на атмосферния въздух. 
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3. Вода и видове водоснабдяване. Пречистване и обеззаразяване на водата. Влияние на 
химичния състав на пит. вода върху здравето. 

4. Хигиена на населените места. Жилищни условия и здраве. 
5. Здравни заведения. Хигиенни изисквания към планировка, системи на строителство, 

санитарно-техническо устройство. 
6. Хигиенни изисквания към дентални здравни заведения. 
7. Здравословен начин на живот. Орална хигиена. 
8. Хигиенна характеристика на основните хранителни вещества и продукти. 
9. Здравословно и лечебно хранене - принципи. Хранене и дентално здраве. 
10. Форми на трудова дейност. Промени в организма при физически и умствен труд. 
11. Работоспособност. Умора и преумора. Вредни ефекти от пренапрежение на 

отделните органи и системи. 
12. Физични фактори на работната среда - профилактични мерки. 
13. Химични фактори в производството. Производствен прах. Профилактика на 

професионалните заболявания и отравяния. 
14. Йонизиращи лъчения – източници, лъчеви увреждания на човешкия организъм. 

Общи изисквания за лъчезащита. 
 

 
 
 
 

СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V VІ 

СЗЗ V 30 23 7     2/1  

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Ниво на обучение: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
23 часа лекции, 7 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, работа с нормативни актове, семинар с решаване на 
правни казуси и дискусия. 
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Форми на оценяване: 
Оценяване в края на пети семестър чрез програмиран тест 

Формиране на оценката: 
Формира се текуща оценка при провеждане на семинарно занятие и оценка в края на  
семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Писмено изпитване чрез дидактически тест и задължителния текущ контрол, участие на 
студентите в дискусии по време на занятия и способността да разрешава конкретни 
казуси. 

Семестриален изпит: 
Да. 

Водещ преподавател: 
Председател Административен съд – гр. Пловдив 
 

АНОТАЦИЯ 
Дисциплината „Социално и здравно законодателство” е насочена към 

запознаване на студенти в МК за придобиване на ОКС – Бакалавър със здравното 
законодателство: въведение, исторически преглед, понятия. 

Основен акцент се поставя на специфичните характеристики на здравното 
законодателство, сравнителен анализ на здравните системи. Нормативна уредба на 
здравеопазването в РБ. 

Курсът дава възможност за придобиване на познания за законосъобразност и 
етика в отношенията – пациент и специалист, от една страна и между специалист и 
лекар от друга. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Придобиване на знания и умения за видовете правни системи и правните 

аспекти в отношенията при прилагане на професията: 
• Запознаване на студентите със съществуващото законодателство в областта на 

здравеопазването и социалните дейности - основни принципи и правила на действащата 
правна система, видовете здравни системи, сравнителен анализ на видовете здравни 
системи; 

• Придобиване на знания за организацията, управлението и финансирането в 
здравеопазването; 

• Запознаване с правата, задълженията и отговорностите на лицата упражняващи 
медицински професии; 

• Изучаване на особеностите при предоставяне на медицинско обслужване на 
населението, понятие за благоприятна жизнена среда, здравен контрол 

• Социално значими заболявания – алкохолизъм, наркомания, тютюнопушене и 
ролята на медицинските специалисти за ограничаването им. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

В края на обучението по социално и здравно законодателство студентите да са 
изградили правилно виждане за законовите основи на развитие на съвременното 
здравеопазване. Очаква се студентите да се научат да работят с текстовете на основните 
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законови актове и да могат да използват самостоятелно при необходимост 
електронните източници на основните законодателни документи. 

Изучаването на дисциплината „Социално и здравно законодателство“ има за цел 
да запознае студентите с основните принципи на правото в системата на 
здравеопазването и тяхното регламентиране в нормативните актове. 

Предлаганият цикъл от лекции и семинарни занятия цели запознаване н 
студентите със съвременното състояние, проблемите и тенденциите в развитието на 
здравеопазването по света, като по този начин разширява и обогатява тяхната култура.  

След преминаване на курса по социално и здравно законодателство студентите 
трябва: 

• да познават същността на здравеопазването като система; 
• да познават основните насоки на здравната реформа в България; 
• да разбират същността на здравното законодателство, разликите между етични 

и правни норми, функциите и основните принципи на здравното законодателство; 
• да разбират конституционните основи на здравното законодателство; 
• да класифицират и характеризират видовете законодателни актове и принци-

пите на тяхното изработване и приемане; 
• да познават съдържанието на основните здравни закони:  

• Закон за здравето 
• Закон за лечебните заведения 
• Закон за здравното осигуряване 

 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРАВНО 
РЕГУЛИРАНЕ 
Определение на здравната система като социална система. Фундаментални цели и 
функции на здравните системи. Еволюция на здравните системи. Три поколения 
реформи на здравните системи в света. Концепцията на СЗО за оценка на здравните 
системи. Здравна служба – определение, ресурси, фактори за развитие, функции и 
организационни принципи. Здравна политика, здравна стратегия и здравен 
мениджмънт. Нива на здравна политика и здравни органи. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
ОСНОВНИ НАСОКИ НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ 
Три основни групи причини за реформа. Цели и принципи на здравната реформа. 
Структурна и финансова реформа. Характеристика на реформата в лечебната дейност. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
СЪЩНОСТ НА ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И 
ПРИНЦИПИ НА ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
Сходство и различие между правни и деонтологични норми. Същност на понятието 
“здравно законодателство”. Организационна и защитна функция на здравното 
законодателство. Право на медицинска помощ и право на лична свобода и решение 
като основни принципи на здравното законодателство. Отражението им в 
международни актове. 

http://foz.mu-sofia.bg/system/files/Docs/Zakon%20za%20Zdraveto_05.08.2011.doc
http://foz.mu-sofia.bg/system/files/Docs/Zakon%20za%20Lechebnite%20Zavedenia_05.08.2011.doc
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ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ – 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ СЛЕД 1978 Г.  
Характеристика на 7-те етапа в развитието на здравеопазването и здравното 
законодателство: 1878-1888; 1889-1912; 1913-1918; 1919-1929; 1929-1944; 1945- 1989 и 
след 1989 г. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час  
КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ЗАКОНОДАТЕЛНА 
ИНИЦИАТИВА И ВИДОВЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
Законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Отражение на основните принципи на 
здравното законодателство в Конституцията на РБългария. Характеристика на чл. 52 и 
други членове от гл. 2, свързани с опазването на здравето. Класификация и 
характеристика на отделните видове нормативни актове. Как един законопроект става 
закон. Основни принципи при издаването на нормативните актове. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО /ГЛАВА 1 И 2/. 
Национална система за здравеопазване и дейности по опазване на здравето. Органи на 
управление на националната здравна система. Държавен здравен контрол. Здравни 
заведения. Здравна информация и документация. Осигуряване на здравословна жизнена 
среда. Здравни изисквания към козметичните продукти. Дейности за въздействие върху 
рисковите за здравето фактори. Контрол върху заразните болести. Защита от 
въздействието на йонизиращи лъчения, азбест и азбестсъдържащи материали. 
Изисквания по използването и опазването на курортните ресурси. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО – /ГЛАВА 3 И 4/.  
Медицинско обслужване. Достъпност и качество на медицинската помощ. Права и 
задължения на пациента. Медицинска помощ при спешни състояния. Медицинска 
експертиза. Медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Здравна 
закрила на определени групи от населението. Здравна закрила на децата. Репродуктивно 
здраве. Асистирана репродукция. Генетично здраве и генетични изследвания. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час  
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО – /ГЛАВА 5, 6 И 7/.  
Психично здраве. Неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното 
здраве. Медицинско образование. Медицинска професия. Признаване на дипломи, 
удостоверения и други доказателства за професионална квалификация. Медицински 
научни изследвания върху хора. Медицинска наука. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
Задължително здравно осигуряване – основни принципи. Национална здравно-
осигурителна каса. Осигурени лица – права и задължения. Здравноосигурителни вноски. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
Национален рамков договор. Договор между НЗОК и изпълнителите на медицинска 
помощ. Доброволно здравно осигуряване. 
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ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Общи положения. Класификация и характеристика на лечебните заведения. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 1 час  
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Създаване, регистрация и разрешения на лечебните заведения. Структура, управление и 
персонал на лечебното заведение. Акредитация. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 
Закон за лекарствените средства и аптеки в хуманната медицина. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 1 час  
Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. Закон за трансплантацията на 
органи, тъкани и клетки. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 
Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти. 

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
Национална система за здравеопазване и дейности по опазване на здравето. Органи на 
управление на националната здравна система. Държавен здравен контрол. Здравни 
заведения. Здравна информация и документация. Осигуряване на здравословна жизнена 
среда. Здравни изисквания към козметичните продукти. Дейности за въздействие върху 
рисковите за здравето фактори. Контрол върху заразните болести. Защита от 
въздействието на йонизиращи лъчения, азбест и азбестсъдържащи материали. 
Изисквания по използването и опазването на курортните ресурси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 
Медицинско обслужване. Достъпност и качество на медицинската помощ. Права и 
задължения на пациента. Медицинска помощ при спешни състояния. Медицинска 
експертиза. Медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Здравна 
закрива на определени групи от населението. Здравна закрила на децата. Репродуктивно 
здраве. Асистирана репродукция. Генетично здраве и генетични изследвания. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 1 час 
Психично здраве. Неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното 
здраве. Медицинско образование. Медицинска професия. Признаване на дипломи, 
удостоверения и други доказателства за професионална квалификация. Медицински 
научни изследвания върху хора. Медицинска наука. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 
Закон за здравното осигуряване. Национален рамков договор. Договор между НЗОК и 
изпълнителите на медицинска помощ. Доброволно здравно осигуряване. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 1 час 
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 
Създаване, регистрация и разрешения на лечебните заведения. Структура, управление и 
персонал на лечебното заведение. Акредитация. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Здравна система и здравна служба. В: Социална медицина. Второ издание. Изд. 

център на МУ – Плевен, 2006, Глава 7, 193-213. 
2. Законодателни основни на здравната реформа в България. В: Социална медицина. 

Второ издание. Изд. център на МУ – Плевен, 2006, Глава 9, 229-269. 
3. Маркова Ст. и колектив – “Социална медицина и обществено здраве” 1996год., изд. 

“Знание” гр. Ст. Загора. 
4. Лисаев П. – “Медицинска деонтология и медицинско право”, 1996год., изд. “Сиби” 

гр. София. 
5. Дончев П. и колектив – “Медицинско право и деонтология”, 1992год., София 
6. Славов С. – “Лекарски грешки и лекарски деликти”, 1996год., изд. “Сиби”, гр. 

София. 
7. Зиновиева Д., Салчев П. – “Права на пациента” 1998год., изд. “Сиела”, гр.София. 
8. Кръстева Н. – “Социално и здравно законодателство”, 2001год. 
9. Закон за здравето. 
10. Закон за лечебните заведения. 
11. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. 
12. Закон за здравното осигуряване. 
13. Кодекс на труда. 
14. Наказателен кодекс. 
15. Закон за административните нарушения и наказания. 
16. Закон за закрила на детето. 
17. Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането 
18. Закон за интеграция на хората с увреждания.  
19. Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти. 
20. Закон за признаване на професионални квалификации. 
21. НАРЕДБА № 7 от 12.04.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична 

и лабораторна имунология" /Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, 
бр. 39 от 12.05.2006 г./ 

22. НАРЕДБА № 10 от 10.05.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт 
"Клинична лаборатория" /Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 
44 от 30.05.2006 г. 

23. НАРЕДБА № 13 от 13.06.1994 г. за условията и реда за работа на медицинските 
лаборатории /Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 52 от 
28.06.1994 г./ 

24. ИНСТРУКЦИЯ № 1 на НОИ от 10.01.2002 г. за условията и реда за разходване на 
средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като 
парични помощи за профилактика и рехабилитация 
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25. НАРЕДБА № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да 
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за 
болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи.  

26. НАРЕДБА № 7 от 1.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които 
упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 
индивидуалното здраве.  

27. НАРЕДБА за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за 
извънболнична и болнична помощ.  

28. НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.  

29. НАРЕДБА № 2 от 1.02.1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на 
бременност.  

30. НАРЕДБА за медицинската експертиза на работоспособността /Приета с ПМС № 99 
от 31.05.2005 г., обн., ДВ, бр. 47 от 7.06.2005 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила 
от 1.12.2005 г., изм. и доп., бр. 23 от 16.03.2007 г./ 

31. Текстове на всички посочени : 
а/   Български правен портал –www.lex.bg 
б/   От сайта на Министерство на здравеопазването – www.mh.governmet.bg 
    От сайта на НЗОК – www.nhif.bg и от други сайтове 

 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

1. Системата на здравеопазване и необходимост от правно регулиране. 
2. Основни насоки на здравната реформа в България. 
3. Същност на здравното законодателство. Основни функции на здравното 

законодателство. 
4. Основни принципи на здравното законодателство. 
5. Конституционни основи на здравното законодателство. 
6. Законодателна инициатива. Видове нормативни актове. 
7. Развитие на здравното законодателство в България – характеристика на основните 

етапи след 1978 г. 
8. Закон за здравето. Национална система за здравеопазване. 
9. Закон за здравето. Дейности по опазване на здравето. 
10. Закон за здравето. Медицинско обслужване. 
11. Закон за здравето. Здравна закрила на определени групи от населението. 
12. Закон за здравето. Психично здраве. 
13. Медицинско образование. Медицинска професия. Медицинска наука. 
14. Закон за здравното осигуряване. Задължително здравно осигуряване – основни 

принципи. Национална здравноосигурителна каса. 
15. Закон за здравното осигуряване. Осигурени лица – права и задължения. 

Здравноосигурителни вноски. 
16. Закон за здравното осигуряване. Национален рамков договор. Договор между НЗОК 

и изпълнителите на медицинска помощ 
17. Закон за здравното осигуряване. Доброволно здравно осигуряване. 
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18. Закон за лечебните заведения. Общи положения. Класификация и характеристика на 
лечебните заведения. 

19. Закон за лечебните заведения. Създаване, регистрация и разрешения на лечебните 
заведения. 

20. Закон за лечебните заведения. Структура, управление и персонал на лечебното 
заведение. Акредитация. 

21. Закон за лекарствените средства и аптеки в хуманната медицина. 
22. Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. 
23. Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки. 
24. Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти. 
25. Закон за признаване на професионални квалификации. 

 
 

 
 
 

УЧЕБНА ПРАКТИКА  
 
 

 
УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина Семестри 
Часове Часове по години и 

семестри 

Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Учебна 
практика 

І, ІІ, ІІІ, 
ІV, V, VІ 1305 - 1305 45 75 150 195 240 600 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Шест семестъра. 
VІ-ти семестър – преддипломен стаж. 

Хорариум: 
1305 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, демонстрация, фантомни модели. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат, изработване на 
курсов проект. 
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Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Решаване на тестове, изработване на реферат и изработване на курсов проект. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от Медицински колеж – Пловдив. 

 
АНОТАЦИЯ 

Учебната практика е форма на обучение, с която се цели да се постигне 
ефективна професионална подготовка на студентите зъботехници. Учебната програма 
включва в себе си изучаването на технологичните етапи от изработването на различни 
видове протезни конструкции от разделите: неподвижно и подвижно протезиране, 
както и използването на разнообразни апарати, уреди и инструменти с помощта на 
които с изработват различни видове протезни конструкции. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
• Създаване на теоретични и практически знания и умения за планиране и 

изработка на отделни протезни конструкции в областта на неподвижното и подвижно 
протезиране. 

• Овладяване на умения за работа с различни уреди, апарати и инструменти при 
изработването на различни зъбопротезни конструкции. 

• Създаване на познания и умения за технологията на обработка на материалите, 
използвани за изработване на зъбопротезните конструкции. 

• Усвояване на иновационни технологии в съвременната зъботехническа 
практика. 

• Формиране на професионално мислене, комуникативност и способност за 
самостоятелна работа и работа в екип. 

• Създаване на професионални навици, увереност, сръчност и отговорност. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
След приключване на обучението, студентите трябва да имат следните познания 

и умения: 
• да придобият знания относно основните принципи за планиране и изработка на 

протезните конструкции; 
• да познават технологията при обработка на материалите използвани в 

зъботехническата лаборатория; 
• да познават и прилагат технологията на различните видове зъбопротезни 

конструкции (неподвижното и подвижно протезиране) изучавани в курса на обучение; 
• да придобият основните умения и навици за прилагане на професията 

„Зъботехник”; 
• да изработват всички видове профилактични и лечебни зъбопротезни апарати 

(конструкции). 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И  
I Част I Семестър 

1-ва седмица - 3 часа 
ЗЪБНИ ФОРМУЛИ. ЧАСТИ И СТРАНИ НА ЗЪБИТЕ. РИСУВАНЕ НА ЗЪБИТЕ - 
ОБЩИ ПРИНЦИПИ, ПРАВИЛА, ПОСОБИЯ. РИСУВАНЕ НА РЕЗЦИ 
– Зъбни формули. 
– Части и страни на зъбите. 
– Рисуване на зъбите. Общи принципи, правила, пособия. 
– Рисуване на резци /общи правила/. 

2-ра седмица - 3 часа 
СКУЛПТИРАНЕ ОТ САПУН НА ГОРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ 
– Морфологични особености на централните резци. 
– Рисуване на горен централен резец. 

3-та седмица - 3 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА КУЧЕШКИ ЗЪБ 
– Морфологични особености на кучешките зъби. 
– Рисуване на кучешки зъби. 
– Скулптиране от сапун на горен кучешки зъб. 

4-та седмица - 3 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ГОРЕН ПРЕДКЪТНИК 
– Морфологични особености на горни предкътници. 
– Рисуване на горни предкътници. 
– Скулптиране от сапун на горни предкътници. 

5-та седмица - 3 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛНИ ПРЕДКЪТНИЦИ 
– Морфологични особености на долни предкътници. 
– Рисуване на долни предкътници. 
– Скулптиране от сапун на долни предкътници. 

6-та седмица - 3 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ГОРНИ КЪТНИЦИ 
– Морфологични особености на горни кътници. 
– Рисуване на горни кътници. 
– Скулптиране от сапун на горни кътници. 

7-ма седмица - 3 часа 
РИСУВАНЕ И СКУЛПТИРАНЕ НА ДОЛНИ КЪТНИЦИ 
– Морфологични особености на долни кътници. 
– Рисуване на долни кътници. 
– Скулптиране от сапун на долни кътници. 

8-ма седмица - 3 часа 
ОТЛИВАНЕ НА ГИПСОВИ МОДЕЛИ НА ГОРНА И ДОЛНА ЗЪБНИ РЕДИЦИ И 
ПОДГОТОВКА ЗА МОДЕЛИРАНЕ 
– Отливане на гипсови модели. Особености, технологичен подход. 
– Подготовка на гипсовите модели за восъчен моделаж. 
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9-та седмица - 3 часа 
НИЗХОДЯЩО МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛОВИН ГОРНА ЗЪБНА РЕДИЦА 
/АНАТОМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ/ 
– Демонстрация на восъчен моделаж на половин горна зъбна редица. 
– Анатомичен восъчен моделаж на половин горна зъбна редица. 

10-та седмица - 3 часа 
НИЗХОДЯЩО МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛОВИНАТА ЗЪБИ ОТ ДОЛНА ЗЪБНА 
РЕДИЦА /АНАТОМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ/ 
– Демонстрация на восъчен моделаж на половината зъби от долна зъбна редица. 
– Анатомичен восъчен моделаж на половин долна зъбна редица. 

11-та седмица - 3 часа 
ВТОРО АНАТОМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДВЕТЕ ЗЪБНИ РЕДИЦИ 

12-та седмица - 3 часа 
ЗАВЪРШВАНЕ НА ВТОРОТО МОДЕЛИРАНЕ 
– Окончателно завършване на второто моделиране. 
– Проверка за наличие на оклузия между моделираните от восък зъбни редици. 

13-та седмица - 3 часа 
ВЪЗХОДЯЩО МОДЕЛИРАНЕ НА ЗЪБНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ. ПРИНЦИПИ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА КАПКОВО-ВОСЪЧНАТА ТЕХНИКА 
– Инструменти и материали. 
– Основни понятия и термини. 
– Издатини - туберкулен връх, централни и вътрешни ръбове, основни и допълнителни 

ръбове. 
– Вдлъбнатини - бразди, ямки. 

14-та седмица - 3 часа 
ВЪЗХОДЯЩО МОДЕЛИРАНЕ НА ЗЪБНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ. ПРИНЦИПИ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА КАПКОВО-ВОСЪЧНАТА МОДЕЛАЖНА ТЕХНИКА 
– Основни восъчни елементи - конус, запетайка, чертичка. 
– Моделиране на дъвкателната повърхност на горен първи малък кътник. 
– Накапване на туберкулните върхове с жълт восък. 
– Накапване на централните и вътрешните ръбове с червен восък. 
– Накапване на основните и допълнителните ръбове със зелен восък. 
– Накапване на ямките със син восък. 

15-та седмица - 3 часа 
СЕМИНАР 
Тема: 
А: Морфологична и функционална характеристика за зъбите. 
Б: Възходящо моделиране на зъбните повърхности. Принципи на последователност на 

капково-восъчната моделажна техника. 
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I Част II Семестър 

НЕСНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ-КОРОНКИ /НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ/ 

16-та седмица - 5 часа 
ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В НЕЯ 
– Функция на инструментите, апаратите и уредите използвани в практиката на 

зъботехника. 
– Индивидуален инструментариум и работа с него. 
– Основни уреди и апарати: работни места, горелки, апарати за топене на металите, 

муфелни пещи, пещи за керамика, апарати за хидропневмополимеризация и др. 

17-та седмица - 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАБОТНИ МОДЕЛИ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В 
ОКЛУДАТОР И АРТИКУЛАТОР 
– Отливане и оформяне на гипсовите модели на едночелюстен отпечатък. Право и 

обратно отливане. 
– Отливане на модели по двучелюстен /оклузален/ отпечатък. 
– Отливане на гипсов оклудатор-демонстрация. 
– Отливане и оформяне на гипсови модели на горна и долна челюст по едночелюстен 

отпечатък. 
– Ориентири при включване на модела в артикулатор със средни стойности. 
– Включване на моделите в артикулатор със средни стойности. 

18-та седмица - 5 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ С ПОДВИЖНИ 
ПЪНЧЕТА 
– Определяне на размера и позицията на подвижните пънчета /щифтове/ 
– Отливане на работна повърхност с твърд гипс и поставяне на щифтове и механични 

ретенции. 
– Завършване на оклудатора с подвижни пънчета и окончателно оформяне на модела. 

19-та седмица - 5 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗЪБИ ЗА КОРОНКИ - РЕЗЦИ, КАНИНИ, 
ПРЕМОЛАРИ, МОЛАРИ 
– Демонстрация на восъчен моделаж върху различни препарирани зъбни пънчета - 

резец, канин, премолар, молар. 
– Анатомичен моделаж на зъбните коронки. 

20-та седмица - 5 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗЪБИ ЗА КОРОНКИ 
– Анатомичен моделаж на резец. 
– Анатомичен моделаж на канин. 
– Анатомичен моделаж на премолар. 
– Анатомичен моделаж на молар. 

21-та седмица - 5 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ВРЕМЕННИ КОРОНКИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПЛАСТМАСИ. 
– Демонстрация на опаковане и полимеризация на временна коронка от „Superpont”. 
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– Подготовка, опаковане, пресоване на пластмасата и полимеризация. 
– Изработване на временна коронкa от „Superpont C+B” /хидропневмопо-

лимеризация/. 
– Почистване и ажустиране. 
– Полиране. 

22-ра седмица - 5 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ВРЕМЕННИ КОРОНКИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПЛАСТМАСА 
И ФОТОПОЛИМЕР 
– Изработване на коронка от термополимеризираща пластмаса. 
– Изработване на коронка от фотополимеризираща пластмаса. 
– Почистване и полиране на коронките. 

23-та седмица - 5 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА КОРОНКИ ПО „АДАПТА СИСТЕМА”. КОРОНКИ ОТ МЕТАЛ 
– Изработване на работен модел с подвижни пънчета. 
– Поставяне на дистанционни лакове. 
– Термопластично оформяне на кепета от синтетичен изгарящ без остатък материал. 
– Моделиране на коронките. 
– Освобождаване на вестибуларната повърхност за бъдещото естетическо покритие 

/пластмаса, композит, керамика/ и поставяне на ретенции. 
– Опаковане и отливане на коронките. 
– Почистване, ажустиране и полиране. 
– Заместване на вестибуларната повърхност с пластмаса /кюветна техника, 

хидропневмополимеризация/. 
– Почистване и полиране на коронката. 

24-та седмица - 5 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА БЛЕНД КОРОНКИ И КЕПЕТА ЗА МЕТАЛОКЕРАМИКА С 
ПОЛИЕТИЛЕНОВО И ВОСЪЧНО КЕПЕ 
– Изработване на модели с подвижни пънчета. 
– Поставяне на дистанционен лак. 
– Термопластично оформяне на кепетата от полиетиленово фолио. 
– Демонстрация на работа с восъчна ваничка /потопна техника/. 
– Оформяне на кепетата с шиечен восък. 
– Моделиране на бленд коронката /анатомичен моделаж/. 
– Освобождаване на вестибуларната повърхност за естетическо покритие от 

керамични маси. 

25-та седмица - 5 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФТОВЕ. ОПАКОВАНЕ И ОТЛИВАНЕ НА 
ПРОТЕЗНИТЕ КОНСТРУКЦИИ 
– Избор на отливни щифтове. 
– Демонстрация: поставяне на щифтове на резец, канин, премолар, молар. 
– Избор на отливни муфи и конуси. 
– Фиксиране на конструкциите върху конус /обратно опаковане/. 
– Право опаковане. 
– Отливане на протезните конструкции с апарат за високочестотно топене /кастомат/. 
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26-та седмица - 5 часа 
МОДЕЛИРАНЕ. ПОЧИСТВАНЕ, АЖУСТИРАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА КОРОНКИ 
– Восъчен моделаж. 
– Почистване и ажустиране. 
– Полиране. 

27-ма седмица - 5 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ЕСТЕТИЧЕСКО ПОКРИТИЕ НА БЛЕНД КОРОНКИ 
– Моделиране на вестибуларната повърхност с восъци. 
– Опаковане в кювета /кюветна техника/. 
– Изплавяване на восъка, изолиране и заместване с пластмаса. 
– Пресоване и полимеризация. 
– Почистване и ажустиране. 
– Полиране. 

28-ма седмица - 5 часа 
НАНАСЯНЕ НА КЕРАМИЧНИ МАСИ 
– Оксидиране на протезните конструкции /кепета и бленд коронки/. 
– Нанасяне на опак-дентин, дентинова и емайлова маса - I-во печене. 
– Нанасяне на дентиново - емайлова маса и транспарентно - порцеланова маса – II-ро 

печене. 
– Поставяне на цветови ефекти и глазура – III-то печене. 
– Полиране на металните части на коронките. 

29-та седмица - 5 часа 
ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОТЕЗНИТЕ КОНСТРУКЦИИ /КОРОНКИТЕ/ 

30-та седмица - 5 часа 
СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ 
Тема: Принципни технологии на единични коронки (частични, обвивни, щифтови). 

 
II Част III Семестър 

НЕСНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ-МОСТОВЕ /НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ/ 

31-ва седмица - 10 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ С ПОДВИЖНИ ПЪНЧЕТА ЗА МОСТОВИ 
ПРОТЕЗИ. ВКЛЮЧВАНЕ В: 
– оклудатор; 
– артикулатор; 
– определяне на размера и позицията на подвижните пънчета (щифтовете); 
– отливане на работната повърхност с твърд гипс и поставяне на щифтове и ретенции; 
– завършване на гипсовия оклудатор и окончателно оформяне на модела; 
– отливане на гипсови модели. Подготвяне на моделите за включване в артикулатор 

със средни стойности; 
– технологичен подход за работа с „PIN” система; 
– ориентиране и фиксиране в централна оклузия (особености); 
– включване на моделите в артикулатор със средни стойности. 
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32-ра седмица - 10 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ С ПОДВИЖНИ ПЪНЧЕТА ЗА МОСТОВИ 
ПРОТЕЗИ. ВКЛЮЧВАНЕ В: 
– Оклудатор; 
– Артикулатор; 
– Определяне на размера и позицията на подвижните пънчета (щифтовете); 
– Отливане на работната повърхност с твърд гипс и поставяне на щифтове и 

ретенции; 
– Завършване на гипсовия оклудатор и окончателно оформяне на модела; 
– Отливане на гипсови модели. Подготвяне на моделите за включване в артикулатор 

със средни стойности; 
– Технологичен подход за работа с „PIN” система; 
– Ориентиране и фиксиране в централна оклузия (особености); 
– Включване на моделите в артикулатор със средни стойности. 

33-та седмица - 10 часа  
АДАПТИРАНЕ НА КЕПЕТА ВЪРХУ МОСТОКРЕПИТЕЛИТЕ И ПОСТАВЯНЕ НА 
ШИЕЧЕН ВОСЪК 
– Сепариране и подготовка на подвижните пънчета. 
– Технология на подготовка при прагово препариране. 
– Технология на подготовка при безпрагово препариране. 
– Работа с дистанционен лак. Нанасяне. 
– Термопластично оформяне на кепета от полиетиленово фолио. Система „Адапта”. 
– Изрязване на основно и дистанционно фолио. 
– Нанасяне на изолация. 
– Техника на поставяне на шиечен (цервикал) восък. 

34-та седмица - 10 часа 
АДАПТИРАНЕ НА КЕПЕТА ВЪРХУ МОСТОКРЕПИТЕЛИТЕ И ПОСТАВЯНЕ НА 
ШИЕЧЕН ВОСЪК 
– Сепариране и подготовка на подвижните пънчета. 
– Технология на подготовка при прагово препариране. 
– Технология на подготовка при безпрагово препариране. 
– Работа с дистанционен лак. Нанасяне. 
– Термопластично оформяне на кепета от полиетиленово фолио. Система „Адапта”. 
– Изрязване на основно и дистанционно фолио. 
– Нанасяне на изолация. 
– Техника на поставяне на шиечен (цервикал) восък. 

35-та седмица - 10 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА МОСТОВА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ВОСЪК НА: 
– долен хигиеничен мост 
– горен полухигиеничен мост 
– Моделиране на мостокрепителите. 
– Нанасяне на изолация на съседните зъби и антагонистите. 
– Восъчно моделажни техники (възходящ, низходящ). 
– Моделиране на мостовото тяло. 
– Принципи при моделаж на долен хигиеничен мост (демонстрация). 
– Принципи при моделаж на горен полухигиеничен мост (демонстрация). 
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36-та седмица - 10 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА МОСТОВА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ВОСЪК НА: 
– фронтален естетичен мост за металокерамичен мост. 
– фронтален естетичен мост. 
– насяне на восък върху кепета от термопластично фолио. Нанасяне на шиечен восък. 
– Оформяне на восъчния моделаж. 
– Принципи при моделиране на мостово тяло в областа на фронта (демонстрация). 
– Изработване на восъчни кепета с помощта на восъчна ваничка (потопна техника). 
– Моделиране на мостово тяло в областта на фронта. 

37-ма седмица - 10 часа 
НАНАСЯНЕ НА КЕРАМИЧНА МАСА 
– Оксидиране на мостовата протезна конструкция (фронтален метало-керамичен 

мост). 
– Нанасяне на опак-дентин. I-во и II-ро печене. 
– Нанасяне на дентинова, емайлова и транспарентна порцеланова маса - I-во печене. 
– Корекции на порцелановите маси - II-ро печене. 
– Поставяне на цветови ефекти и глазура – ІІІ-то печене. 

38-ма седмица - 10 часа 
НАНАСЯНЕ НА КЕРАМИЧНА МАСА И ГЛАЗИРАНЕ 
– Оксидиране на мостовата протезна конструкция (фронтален метало-керамичен 

мост). 
– Нанасяне на опак-дентин. I-во и II-ро печене. 
– Нанасяне на дентинова, емайлова и транспарентна порцеланова маса - I-во печене. 
– Корекции на порцелановите маси - II-ро печене. 
– Поставяне на цветови ефекти и глазура - ІІІ-то печене. 

39-та седмица - 10 часа 
НАНАСЯНЕ НА КЕРАМИЧНА МАСА И ГЛАЗИРАНЕ НА: 
– долен хигиеничен мост 
– горен полухигиеничен мост. 
– Оксидиране на мостовата протезна конструкция (фронтален метало-керамичен 

мост). 
– Нанасяне на опак-дентин. I-во и II-ро печене. 
– Нанасяне на дентинова, емайлова и транспарентна порцеланова маса - Iво печене. 
– Корекции на порцелановите маси - II-ро печене. 
– Поставяне на цветови ефекти и глазура - ІІІ-то печене. 

40-та седмица - 10 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФОВЕ. ОПАКОВАНЕ И ОТЛИВАНЕ НА 
МОСТОВА КОНСТРУКЦИЯ 
– Избор на отливни щифтове. Поставяне на отливни щифтове. 
– Избор на отливни муфи и конуси. 
– Фиксиране на конструкциите върху конус. 
– Опаковане. Работа с вакуум бъркалка. 
– Отливане на конструкциите. 
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41-ва седмица - 10 часа 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА МОСТОВАТА КОНСТРУКЦИЯ 
– Освобождаване на мостовите конструкции от опаковъчната маса и обработване на 

пясъкоструен апарат. 
– Избор на абразивни материали и инструменти. Критерии за избор. 
– Работа с абразивни и полирни материали - демонстрация. 
– Полиране на мостовите конструкции. 

42-ра седмица - 10 часа 
ПОСТАВЯНЕ НА ЕСТЕТИЧЕСКО ПОКРИТИЕ ОТ ПЛАСТМАСА 
– Восъчно моделиране на вестибуларните повърхности на мостокрепителите (бленд 

коронките) и мостовото тяло. 
– Опаковане в кювета (кюветна техника). 
– Изплавяване на восъка, изолиране, заместване с пластмаса. 
– Пресоване и полимеризация. 
– Заместване на вестибуларните повърхности на мостокрепителите и мостовото тяло 

с “Superpont” “C+B” – хидропневмополимеризация. 

43-та седмица - 10 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ВРЕМЕННА МОСТОВА ПРОТЕЗА ОТ ПЛАСТМАСА 
– Восъчен моделаж на фронтален естетичен мост. 
– Опаковане в кювета (кюветна техника). 
– Изплавяване на восъка, изолиране и заместване с пластмаса. 
– Пресоване и полимеризация. 

44-та седмица - 10 часа 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ВРЕМЕННАТА МОСТОВА ПРОТЕЗА 
– Освобождаване на мостовата протеза от кюветата. 
– Почистване на остатъците от гипс. 
– Избор на абразивни и полирни материали и инструменти. 
– Ажустиране на мостовата конструкция върху работния модел. 
– Почистване и полиране. 

45 - та седмица - 10 часа 
СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ 
Тема: Принципи и технологии при изработването на неподвижни мостови конструкции. 
Технологични принципи на съвременните методи за мостово протезиране. 

 
II Част IV Семестър 

СНЕМАЕМИ ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ (ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ) 

46-та седмица - 13 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ ЗА ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ. 
– Отливане на гипсови модели на горна и долна челюст. 
– Подготовка на моделите. 
– Планиране и очертаване на опорно - задръжните средства. 
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47-ма седмица - 13 часа 
ОГЪВАНЕ НА ЕДНОРАМЕННИ, ДВУРАМЕННИ КУКИ: 
– Огъване на бюгел; 
– Огъване на Джаксънови куки. 
– Очертаване на клиничен екватор. 
– Проектиране, очертаване и огъване на еднораменни куки по протетичен екватор. 
– Проектиране, очертаване и огъване на двураменни куки по протетичен екватор. 
– Очертаване на бюгел. 
– Очертаване и ажустиране на свързващ бюгел. 
– Очертаване и огъване на Джаксънова кука по протетичен екватор. 

48-ма седмица - 13 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОКЛУЗАЛНИ ШАБЛОНИ: 
– от шеллакова базис плака 
– от самополимеризираща пластмаса. 
– Очертаване границите на шаблоните на горна и долна челюст. 
– Термична обработка на шеллаковата базис плака. 
– Адаптиране на плаката по границите на модела и изрязване. 
– Оформяне на ръбовете на плаките. 
– Изработване на восъчни оклузални валове. 
– Фиксиране на оклузалните валове към шеллаковата базис плака. 

49-та седмица - 13 часа 
ВКЛЮЧВАНЕ В ОКЛУДАТОР ИЛИ АРТИКУЛАТОР - НАРЕЖДАНЕ НА 
ИЗКУСТВЕНИ ЗЪБИ 
– Ориентиране и фиксиране на моделите в централна оклузия. Особености 
– Включване в оклудатор (включване в артикулатор със средни стойности). 
– Демонстрация - нареждане на изкуствените зъби. 
– Особености при нареждането на изкуствените зъби. 
– Нареждане на зъбите. 

50-та седмица - 13 часа 
МОДЕЛИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЗАМЕСТВАНЕ С ПЛАСТМАСА-ПОЧИСТВАНЕ И 
ПОЛИРАНЕ НА ЧАСТИЧНИТЕ ПРОТЕЗИ 
– Моделиране на протезите. 
– Подготовка за опаковане (освобождаване на модела и изрязване на зъбите). 
– Опаковане на моделите в кювета (кюветна техника). 
– Изплавяване на моделите и нанасяне на изолация. 
– Подготовка на пластмасата (термополимеризираща) 
– Заместване, пресоване и изваряване на протезите. 
– Почистване и полиране. 

51-ва седмица - 13 часа 
РЕПАРАТУРА НА ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ 
– Съпоставяне и фиксиране на фрагментите. 
– Отливане на цокъл от гипс. Гипсов ключ. 
– Подготовка на протезата за репаратура - изпиляване. Особености. 
– Подготовка на самополимеризираща пластмаса. 
– Нанасяне на пластмаса в областта на дефекта. 
– Почистване и полиране. 
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52-ра седмица - 13 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ ЗА МОДЕЛНО-ЛЯТА СКЕЛЕТИРАНА 
ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА-ПЛАНИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА 
МОДЕЛА ЗА ДУБЛАЖ 
– Отливане и оформяне на гипсов модел от твърд гипс за моделно - лята протеза. 
– Демонстрация - работа с паралелометър. 
– Очертаване на клиничен и протетичен екватор, планиране на куките. 
– Планиране на скелета на моделно - лятата протеза. 
– Подготовка на модела за дублиране. 
– Предварителен моделаж. Особености. 

53-та седмица - 13 часа 
ДУБЛИРАНЕ И ЗАКАЛЯВАНЕ НА МОДЕЛА 
– Дублиране на модела с термообратим хидроколоид (агар-агар). 
– Работа с гелапарат. Особености. 
– Освобождаване на модела. Отливане на дублира от фосфатна опаковъчна маса. 
– Закаляване на модела. 

54-та седмица - 13 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА СКЕЛЕТА. ПОСТАВЯНЕ НА ОТЛИВНИ ЩИФТОВЕ 
– Восъчно моделиране на скелета с профилни восъци - особености при горна и долна 

челюст. 
– Избор и поставяне на отливни щифтове. 

55-та седмица - 13 часа 
ОПАКОВАНЕ НА МОДЕЛНО-ЛЯТА ПРОТЕЗА 
– Избор на отливни муфи и конуси при право и обратно опаковане на моделите. 
– Принципи на последователност при опаковане. 
– Отливане на металния скелет. 
– Ажустиране на металния скелет. Особености. 
– Електрохимично почистване. 
– Електрополиране на моделно-лята протеза. 

56-та седмица - 13 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОКЛУЗАЛНИ ВАЛОВЕ - НАРЕЖДАНЕ НА ЗЪБИТЕ 
– Изработване на восъчни оклузални валове. 
– Включване в оклудатор (артикулатор със средни стойности). 
– Нареждане на изкуствените зъби. 
– Проверка на компенсационните криви. 

57-ма седмица - 13 часа 
ОПАКОВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА МОДЕЛНО ЛЯТАТА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА 
– Подготовка на моделите за опаковане.  
– Опаковане на моделно лятата частична протеза. Особености 
– Заместване с термополимеризираща пластмаса. 
– Освобождаване на моделите. 
– Почистване и полиране на протезите. 
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58-та седмица - 13 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ИМЕДИАТНА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА 
– Нареждане на зъбите и моделиране. 
– Опаковане и заместване. 
– Отливане на гипсови модели. 
– Подготовка на моделите. Особености. 
– Проектиране и изработване на опорно - задръжни средства. 
– Изработване на шаблони с восъчни валове. 
– Нареждане на зъбите. Моделиране. 
– Опаковане на имедиатна частична протеза. 

59-та седмица - 6 часа 
– Заместване на протезата с пластмаса. 
– Почистване и полиране на протезата. 

60-та седмица - 7 часа 
СЕМИНАР 
Технологии на протезиране със снемаеми частични протези. 
 

III Част V Семестър 

СНЕМАЕМИ ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ (ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ) 

61-ва седмица - 16 часа 
ОТЛИВАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ: 
– Анализ. 
– Очертаване границите на протезното поле. 
– Отливане на фантомни модели за горна и долна челюст. 
– Очертаване границите на билата на алвеоларните гребени и средната линия на 

модела. 
– Анализ на моделите. 
– Клапанна зона. 
– Гингиво-букални връзки и френулуми. 
– Папила инцизива, торус палатинус, ”А” линия. 
– Алвеоларни гребени (степен на атрофия, форма). 

62-ра седмица - 16 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЛЪЖИЦИ ОТ: 
– шеллакова (базис) плака. 
– самополимеризираща пластмаса. 
– Термична обработка на шеллаковата (базис) плака за индивидуална лъжица. Особености. 
– Адаптиране плаката по границите на модела и изрязване. 
– Оформяне на ръбовете на плаките. 
– Подготовка на моделите за изработване на индивидуална лъжица от 

самополимеризираща пластмаса. 
– Нанасяне на пластмасата. Демонстрация. 
– Обработка на лъжицата от самополимеризираща пластмаса. 
– Огъване на дръжки за индивидуални лъжици. 
– Изработване на дръжка за индивидуална лъжица от самополимеризираща пластмаса 

и фиксиране към лъжицата. 
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63-та седмица - 16 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОКЛУЗАЛНИ ШАБЛОНИ 
– включване на моделите в оклудатор или артикулатор. 
– избор на изкуствени зъби. 
– Изработване на оклузални шаблони от шеллакова (базис) плака. 
– Изрязване на плаката и оформяне на зъбите. 
– Изработване на оклузални восъчни валове и фиксиране към плаките. 
– Ориентиране на валовете. Особености. 
– Ориентиране и фиксиране в централна оклузия. Особености. 
– Включване в оклудатор / артикулатор със средни стойности. 
– Избор на изкуствени зъби спрямо: 

o форма и големина 
o овал на лицето 
o цветове и нюанси. 

64-та седмица - 16 часа 
НАРЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
– Ортогнатично нареждане по Гизи. 
– Нареждане на централни и странични резци на горна и долна челюст. Особености 
– Нареждане на канини на горна и долна челюст. Особености 
– Нареждане на останалите зъби на горна челюст. Особености. 
– Нареждане на зъбите на долна челюст спрямо горните. Особености 
– Проверка на наредените зъби (средни линии, компенсационни криви). 

65-та седмица - 16 часа 
НАРЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
– Ортогнатично нареждане по Гизи. 
– Нареждане на централни и странични резци на горна и долна челюст. Особености. 
– Нареждане на канини на горна и долна челюст. Особености 
– Нареждане на останалите зъби на горна челюст. Особености. 
– Нареждане на зъбите на долна челюст спрямо горните. Особености 
– Проверка на наредените зъби (средни линии, компенсационни криви). 

66-та седмица - 16 часа 
НАРЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
– Ортогнатично нареждане по Гизи. 
– Нареждане на централни и странични резци на горна и долна челюст. Особености. 
– Нареждане на канини на горна и долна челюст. Особености 
– Нареждане на останалите зъби на горна челюст. Особености. 
– Нареждане на зъбите на долна челюст спрямо горните. Особености 
– Проверка на наредените зъби (средни линии, компенсационни криви). 

67-ма седмица - 16 часа 
КРЪСТОСАНО НАРЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
– Ортогнатно нареждане на фронта. 
– Кръстосано нареждане на фронта. Особености. 

68-ма седмица - 16 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОТЕЗИТЕ. 
– Восъчно моделиране на протезите. Особености. 
– Моделаж на клапанна зона - восъчни шнурове. 
– Заглаждане на восъчния моделаж. 
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69 - та седмица - 16 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОТЕЗИТЕ 
– Восъчно моделиране на протезите. Особености. 
– Моделаж на клапанна зона-восъчни шнурове. 
– Заглаждане на восъчния моделаж. 

70-та седмица - 16 часа 
ОПАКОВАНЕ И ЗАМЕСТВАНЕ НА ПРОТЕЗИТЕ 
– Подготовка на моделите за опаковане. 
– Освобождаване на моделите от оклудатора / артикулатора със средни стойности. 
– Омокряне на моделите и опаковане в кювета (кюветна техника). 
– Изплавяване на восъците. 
– Нанасяне на изолация. 
– Подготовка на термополимеризираща пластмаса. 
– Заместване с пластмаса. 
– Температурен режим на полимеризация. 
– Освобождаване на кюветите. 

71-ва седмица - 16 часа 
ОПАКОВАНЕ И ЗАМЕСТВАНЕ НА ПРОТЕЗИТЕ 
– Подготовка на моделите за опаковане. 
– Освобождаване на моделите от оклудатора / артикулатора със средни стойности. 
– Омокряне на моделите и опаковане в кювета (кюветна техника). 
– Изплавяване на восъците. 
– Нанасяне на изолация. 
– Подготовка на термополимеризираща пластмаса. 
– Заместване с пластмаса. 
– Температурен режим на полимеризация. 
– Освобождаване на кюветите. 

72-ра седмица - 16 часа 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПРОТЕЗИ 
– Избор на абразивни и полиращи инструменти и материали. Критерии 
– Работа с абразивни и полиращи инструменти и материали. Почистване на протезите. 
– Окончателно полиране. 

73-та седмица - 16 часа 
РЕБАЗАЦИЯ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
– Подготовка на горна цяла протеза за ребазация. 
– Опаковане на протезата. Особености. 
– Поставяне на пластмасата. 
– Температурен режим на полимеризация. 
– Освобождаване на кюветата. 
– Почиставне и полиране на ребазираната горна протеза. 

74-та седмица - 16 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРНА – ЦЯЛА ПРОТЕЗА С МОДЕЛНО ЛЯТА ПЛАКА: 
– Отливане на работен модел. 
– Оформяне и анализ на работен модел. 
– Проектиране на скелета. 



180 

– Подготовка за дублиране. 
– Дублиран отпечатък. 
– Дублиране с огнеопорна маса. 
– Закаляване на модела. 
– Моделиране на скелета. 
– Поставяне на отливни щифтове. 

75-та седмица - 16 часа 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРНА ЦЯЛА ПРОТЕЗА С МОДЕЛНО ЛЯТА ПЛАКА: 
– Опаковане на моделно лята протеза. 
– Отливане. 
– Почистване на конструкцията. 
– Електропочистване. Електрополиране. 
– Изработване на оклузионен шаблон. 
– Нареждане на изкуствените зъби и моделиране. 
– Опаковане, поставяне на пластмаса на горна цяла протеза с моделно лята плака, 

режим на полимеризация. 
– Почистване и полиране на конструкцията. 

 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 

VІ СЕМЕСТЪР 

76 - 80 седмица 
НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ /КОРОНКИ/ 
– Коронки по системата „Адапта”. 
– Пластмасови корони. 
– Щифтови корони. 
– Бленд корона по система „Адапта”. 
– Металокерамична корона. 

81 - 85 седмица 
НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ /МОСТОВЕ/ 
– Моделно лят мост. 
– Мост по системата „Адапта”. 
– Мост със СОЧ крепители. 
– Металокерамичен мост. 
– Микропротези. 
– Шини. 

86 - 90 седмица 
ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ  
– Частична плакова протеза. 
– Моделно лята протеза. 
– Имедиатна протеза с пелоти. 
– Протеза по „Кемени”. 
– Тотална протеза. 
– Репаратури. 
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13. Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции – Хр. 

Кисов 2010 г. 
14. Ръководство за обучение за зъбопротезна имплантология – Н. Попов – 2010 г. 
15. Степен на обеззъбяване и снемаеми зъбни протези – Г. Георгиев – 2010 г. 
16. Успоредно препариране на протезоносители – Г. Тодоров – 2010 г. 
17. „Тотална протеза“ – предклиника – Е. Янкуловска – 2004 г. 

 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА 

 
Учебна практика I-ва част 
1. Място на ТЗП в протетичната дентална медицина. 
2. Отпечатък. Отпечатъчни материали - видове, начин на употреба. 
3. Лъжици за взимане на отпечатък за неподвижни протези. 
4. Работен модел - видове, изработка. 
5. Обща класификация на зъбните протези. 
6. Лечение на ДЗК със зъбни коронки. Класификация на коронките. Подготовка на 

зъбите за коронка. Изисквания към готовите коронки. 
7. Работа с пластмаса. Видове 
8. Технология на пластмасова коронка. 
9. Леене на металите и приложение в зъботехниката. 
10. Едноотливни метални коронки - система „Адапта”, потопна техника. 
11. Комбинирани коронки - металопластмасова бленд коронка, металопластмасова 

коронка с метални оклузални стопове, цялостна металопластмасова коронка. 
12. Състав на порцелана за стоматологични цели. 
13. Технология на металокерамичната коронка. 
14. Технология на порцеланова коронка. 
15. Щифтови коронки - показания, видове, технология. 
16. Телескоп коронки - приложение в протетичната дентална медицина. 
17. Микропротези - видове, технология. 
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Учебна практика II-ра част 

18. Лечение на ДЗР с мостови протези. Елементи на мостовите протези. Свързване на 
мостовото тяло с крепителите. 

19. Временни мостове - индикация, технология. 
20. Класификация на мостовите протези. 
21. Конструкционни принципи при мостовите протези. 
22. Конструкционни насоки при мостовите протези с едностранно свързване. 
23. Сложни (сглобяеми) мостови протези. 
24. Технология на мостовите протези - класически методи; рационален метод система 

„Адапта”. 
25. Естетическо оформяне на мостови протези. 
26. Технология на имедиатна мостова протеза. 
27. Технология на металокерамична мостова протеза. 
28. Ортопедични шини - видове, технология. 
29. Технология на моделно лята мостова протеза. 
30. Снемаеми частични протези. Елементи. Класификация. 
31. Опорно задръжни средства. Куки - части, функции. Класификация. 
32. Технология на огънатите куки. 
33. Съединителни елементи - бюгели. Предназначение. 
34. Линия на куките. Еластичност на куките. Парелелометър. 
35. Технология на частична протеза с цяла плака и куки. 
36. Технология на частична протеза по „Кемени”. 
37. Технология на имедиатна частична протеза. 
38. Моделно лята протеза. Основни задачи и принципи. 
39. Видове ляти куки. Функции. 
40. Технология на моделно лята частична протеза. 
41. Комбиниране на неподвижно и подвижно протезиране. 

Учебна практика III-та част 

42. Особености на ЛЧО след пълно обеззъбяване. 
43. Лечение на обеззъбените челюсти, затруднения, специфика, задържане и 

стабилизация на протезите. 
44. Технология на целите протези. Граници на протезите. Индивидуални лъжици. 

Функционален работен модел. Анализ. Оклузионни шаблони с валове. 
45. Определяне на захапката - означения върху восъчните валове. Ориентиране и 

включване в оклудатор и артикулатор. 
46. Ортогнатно нареждане на изкуствените зъби за цели протези-изисквания. 
47. Кръстосано нареждане, прогенично и прогнатично нареждане на цели протези - 

особености. 
48. Проба с наредени зъби - корекция. Моделиране и завършване с пластмаса - 

особености. 
49. Видове цели протези - с редуцирано небце, имедиатна, с лята плака, с ажустирани 

зъби, индикации. 
50. Имплантати – субпериостални, интраосални - видове, приложение. 
51. Корекции на протезите - ребазиране, поправки - проста, сложна. 
52. Грешки при изработване на протезите. 
53. Обзавеждане на зъботехническа лаборатория - изисквания. 
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СПОРТ 
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V 

Спорт V 150  150 0/1 0/1 1 0/1 0/1 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираем предмет. 

Образователно – квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Упражнения, самоподготовка, състезания. 

Продължителност на обучение: 
Пет семестъра. 

Хорариум: 
150 учебни часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Спортни уреди и друга спортна материална база. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, Изпитен тест за физическа дееспособност. 

Формиране на оценката: 
Формира се текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Активно участие в часовете по Спорт. Периодични тестове за физическа 
дееспособност. 

Семестриален изпит: 
Да /Изпитен тест за физическа дееспособност/. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от Медицински колеж – Пловдив. 
 

АНОТАЦИЯ 

Физическата култура и спортът са призвани да поддържат висока 
работоспособност у студентите, обезпечаване физическото развитие и професионално-
приложната физическа подготовка в съответствие с изискванията на бъдещата 
специалност, да мотивират потребност от занимания с физически упражнения и спорт, 
да изграждат и развиват двигателни качества, спортно технически умения и навици. 
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Програмата по физическо възпитание и спорт е разработена на база за обща 
спортна подготовка като са отчетени предпочитанията на студентите към отделните 
спортни дисциплини, възможностите на наличната спортна база. 

Като непосредствено продължение на учебния процес по физическо възпитание 
и спорт се явяват предоставените възможности за спортно усъвършенстване в 
профилираните групи по видове спорт и за самостоятелна подготовка, което способства 
за по нататъшното подобряване на спортните резултати на студентите и повишаване на 
спортното им майсторство. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

• Запазване и подобряване здравословното състояние и физическата дееспо-
собност на студентите. 

• Усъвършенстване на двигателните умения, навици и физически качества. 
• Подобряване физическото и физиологично състояние на студентите. Подготовка 

за участие в състезание. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
• Запазване и подобряване здравословното състояние и физическата дееспо-

собност на студентите. 
• Усъвършенстване на двигателните умения, навици и физически качества. 
• Подобряване физическото и физиологично състояние на студентите. Подготовка 

за участие в състезание. 
• Ежегодни вътрешни първенства по различните видове спорт. 

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я  -  Т Е З И С И  

I курс 

ТЕМА № 1 (2ч.)  
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА КАТО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ В МК.  
Цели, задачи и организация на учебния процес със студентите. Физическото 
възпитание и спорта като учебен предмет във МК. Същност - физическото възпитание 
и спорта като учебен предмет у нас и в чужбина, изпълнение на главните задачи на 
държавата, университета, колежа, студентите. Цели - произтичащи от: обществения 
характер, личностния характер, от спецификата на учебно-педагогическата дейност и 
преподаване на учебната дисциплина. Задачи - биологически, педагогически. 
Характеристика на учебния процес. Протичане. Планиране. Основни форми - обучение, 
възпитание, образование. Форми на организация - урочна, спортно-тренировъчна. 
Задължителни, факултативни и самостоятелни занимания. 

ТЕМА № 2 (2ч.) 
ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ПРИ СТУДЕНТИТЕ. СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА 
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 
Здравни и социалнопсихологически аспекти. Здравни аспекти - превантивно средство 
против заболяванията; повишаване на физическите възможности и укрепване на 
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организма; психическа устойчивост; закаляване; хигиенни фактори; коригиране на 
телесната съразмерност; отстраняване на последствията от заболявания, травми, 
дефекти. Социални аспекти - създаване на потребност, интереси и мотиви за 
занимания; смислено прекарване на свободното време; активен отдих; професионално - 
приложна подготовка; трудова активност и дълголетие. Средства на физическото 
възпитание - физически упражнения, естествени сили на природата, хигиенни фактори. 
Класификация на средствата -гимнастика, игри, спорт и туризъм. Методи - методи на 
възпитание, на двигателна дейност, за проверка и оценка. 

ТЕМА № 3 (2ч.)  
ОСНОВНА ГИМНАСТИКА 
Същност - основа на физическото възпитание, част от общата и специална физическа 
подготовка. Задачи - развитие на физически качества, общи, специални и приложни 
двигателни навици. Средства - общоразвиващи упражнения. Класификация на 
упражненията - по анатомичен признак: за мускулите на ръцете и раменния пояс, на трупа, 
гръбни и коремни мускули, мускулите на краката и тазобедрените стави. Основни изходни 
положения и движения на човешкото тяло и неговите части - стоеж, седеж, клек, лег, тилен 
лег, опори, колянка, висове, наклон, извивка, повдигане и снемане, кръгове. 

ТЕМА № 4 (2ч.) 
ОСНОВНА ГИМНАСТИКА 
Упражнения с общо въздействие. Комплекси. Упражнения с общо въздействие - 
комплекс за ръцете, раменния пояс, талията и коремната мускулатура. 

ТЕМА № 5 (2ч.) 
ЛЕКА АТЛЕТИКА. СПРИНТОВО БЯГАНЕ. НИСЪК СТАРТ 
Техника на спринтовото бягане - старт и стартово положение, стартово излитане и 
стартово ускорение, бягане по разстоянието, финиширане. Бегови упражнения - ситно 
бягане, бягане с високо повдигане на коленете, ускорително бягане на отсечки по 20-30 
м. Нисък старт - техника на ниския старт - подготвителни упражнения. Варианти - 
обикновен, скъсен и удължен куршумен старт. 

ТЕМА № 6 (2ч.)   
ЛЕКА АТЛЕТИКА. БЯГАНЕ НА СРЕДНИ РАЗСТОЯНИЯ. ВИСОК СТАРТ 
Бягане на средни разстояния. Техника на бягането - особености: държането на трупа, 
движението на краката и на ръцете. Бягане с ниска интензивност, на интервали, с 
променлива интензивност (фартлек). Висок старт. Техника на високия старт - стартово 
положение, основни действия при командите, стартово ускорение. Специална 
физическа подготовка - подготвителни, специални и бегови упражнения за развитие на 
издръжливостта. 

ТЕМА № 7 (2ч.)  
БАСКЕТБОЛ. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИГРАТА. ДЕЙСТВИЯ БЕЗ И С ТОПКА. 
ПРАВИЛОЗНАНИЕ 
Основни познания за играта сведения. Действия без топка - баскетболен стоеж, 
придвижване по игрището (бягане, прибавни плъзгащи стъпки, спиране), изменение на 
посоката (заобикаляне, оттласкване от външен крак), отскачане и приземяване. Действия с 
топка - ловене и подаване на топката с две ръце от гърди, чрез пода и над глава. 
Правилознание - игрище, топка, състезатели. Учебна игра - същност, характеристика, 
исторически данни. 
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ТЕМА № 8 (2ч.)  
БАСКЕТБОЛ. БАСКЕТБОЛЕН ДРИБЪЛ. СТРЕЛБА ОТ СТАТИЧНО ПОЛОЖЕНИЕ. 
ПРАВИЛОЗНАНИЕ 
Баскетболен дрибъл. Основни правила и техника при дрибъл. Водене на топката по 
права линия, с промяна на посоката. Дрибъл, спиране, подаване и получаване на 
топката. Стрелба от статично положение. Стрелба в коша с една ръка над главата от 
място под коша, от близко и средно разстояние. Стрелба в коша с две ръце. 
Наказателни удари - техника на изпълнение. Правилознание - вкарване на топката в 
игра, времетраене и части на играта, крачки, двоен дрибъл, секунди, нарушения, 
отчитане на резултата. 

ТЕМА № 9 (2ч.) 
БАСКЕТБОЛ. ЛОВЕНЕ И ПОДАВАНЕ НА ТОПКАТА В ДВИЖЕНИЕ 
Стрелба в коша от движение. Ловене и подаване на топката в движение - разновидно по 
двойки и по тройки без и със смяна на местата, с една и две ръце. Стрелба в коша от 
движение - техника на стрелбата в коша в движение след двукрачков ритъм 
„баскетболна крачка" с една ръка над главата, след дрибъл, след получаването и под 
коша, от неудобната страна с една ръка отдолу. 

ТЕМА № 10 (2ч.) 
БАСКЕТБОЛ. СТРЕЛБА В КОША С ДВЕ РЪЦЕ ОТДОЛУ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА ДЕЙСТВИЯТА БЕЗ И С ТОПКА 
Стрелба в коша с две ръце отдолу - техника на стрелбата - положение и движение на 
тялото, ръцете и топката. Подготвителни упражнения - имитация. Стрелба с две ръце 
отдолу от място и в движение, след дрибъл, след получаването и под коша, от 
неудобната страна. Усъвършенстване на действията без и с топка - ловене, подаване, 
пивотиране, дрибъл, стрелба в коша от място и в движение. 

ТЕМА № 11 (2ч.)  
БАСКЕТБОЛ. СТРЕЛБА В КОША С ОТСКОК. ВЕТРИЛООБРАЗНА СТРЕЛБА 
Стрелба в коша с отскок - техника на стрелбата - положение и движение на тялото, 
ръцете и топката. Подготвителни упражнения. Стрелба от място от близко и средно 
разстояние, след дрибъл, след получаване на топката. Ветрилообразна стрелба - 
техника на стрелбата - изпълнение от близко и средно разстояние. 

ТЕМА № 12 (2ч.)  
ВОЛЕЙБОЛ. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИГРАТА. ДЕЙСТВИЯ БЕЗ И С ТОПКА. 
ПОДАВАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ТОПКАТА С ДВЕ РЪЦЕ ОТГОРЕ 
Правилознание. Основни познания за играта - същност, характеристика, исторически 
сведения. Действия без топка - волейболен стоеж; придвижване - бягане, спиране, 
отскачане, приземяване. Действия с топка - подаване и поемане във висок и среден 
волейболен стоеж, с отклоняване в страни и в цел на стена и по двойки, назад и през 
глава. Подаване и поемане на топката с две ръце отгоре - техника на подаването и 
поемането - стоеж, движение на краката, тялото и ръцете. Изпълнение на стена и по 
двойки. Правилознание - игрище, топка, състезатели. 

ТЕМА № 13 (2ч.) 
ВОЛЕЙБОЛ. ПОДАВАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ТОПКАТА С ДВЕ РЪЦЕ ОТДОЛУ. 
СПЕЦИАЛНА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 
Подаване и поемане с две ръце отдолу - техника на подаването и поемането - стоеж, 
движение на краката, тялото и ръцете. Изпълнение на стена и по двойки. Подаване с 
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две ръце отдолу - назад през глава, с приземяване. Долен лицев начален удар - техника 
на изпълнение на удара - изходно положение, подхвърляне на топката и нанасяне на 
удар. Имитация на удара, изпълнение на стена, по двойки без и на мрежа, с насочване в 
отделните зони. Правилознание - вкарване на топката в игра, подреждане, отчитане на 
резултата, части на играта, нарушения. 

ТЕМА № 14 (2ч.) 
ВОЛЕЙБОЛ. ДОЛЕН ЛИЦЕВ НАЧАЛЕН УДАР. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 
ВИДОВЕТЕ ПОДАВАНИЯ 
Долен лицев начален удар - техника на изпълнение на удара - изходно положение, 
подхвърляне на топката и нанасяне на удар. Имитация на удара, изпълнение на стена, 
по двойки без и на мрежа, с насочване в отделните зони. 

ТЕМА № 15 (2ч.) 
ВОЛЕЙБОЛ. ГОРЕН ЛИЦЕВ НАЧАЛЕН УДАР. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДОЛЕН 
НАЧАЛЕН УДАР 
Горен лицев начален удар - техника на изпълнение на удара - изходно положение, 
подхвърляне на топката и нанасяне на удар. Имитация на удара, изпълнение на стена, 
по двойки и на мрежа, с насочване в отделните зони. 

ТЕМА № 16 (2ч.)  
ВОЛЕЙБОЛ. ПОСРЕЩАНЕ НА НАЧАЛЕН УДАР. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 
НАЧАЛНИТЕ УДАРИ 
Посрещане на начален удар. Общи принципи при посрещането - позиция, положение на 
тялото, отиграване и насочване на топката. Подреждане при посрещане. 
Усъвършенстване на началните удари - долен и горен начален удар. 

ТЕМА № 17 (2ч.)  
ФУТБОЛ. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИГРАТА. ТЕХНИКА НА ИГРАЧИТЕ. 
ПРАВИЛОЗНАНИЕ 
Основни познания за играта - същност, характеристика, исторически сведения. Техника 
на играчите. Действия без топка - придвижване по игрището: бягане, скокове, 
спирания, обръщане и лъжливи движения (финтове). Удари по топката с крак - техника 
на изпълнение на вътрешен, прав удар, прав вътрешен удар. Удари и овладяване на 
ниска, средно висока и високолетяща топка. Правилознание - игрище, топка, 
състезатели. 

ТЕМА № 18 (2ч.)  
ФУТБОЛ. УДАРИ ПО ТОПКАТА С КРАК. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 
Удари по топката с крак - техника на изпълнение на вътрешен, прав удар, прав 
вътрешен удар. Удари и овладяване на ниска, средно висока и високолетяща топка. 
Правилознание - игрище, топка, състезатели. 

ТЕМА № 19 (2ч.)  
ФУТБОЛ. СПИРАНЕ НА ТОПКАТА. УДАРИ С ГЛАВА 
Спиране на топката - техника на спиране на топката с крак, с тяло, с глава. Спиране и 
подаване на топката по двойки и в движение. Удари с глава - техника на удара. 
Положение и движение на тялото и неговите части при изпълнение на удара. Удари от 
място с отскок. 
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ТЕМА № 20 (2ч.)  
ФУТБОЛ. ВОДЕНЕ НА ТОПКАТА. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УДАРИТЕ С КРАК И 
С ГЛАВА 
Водене на топката - особености. Техника при водене на топката с вътрешната част на 
ходилото, с горната част на ходилото, с глава. Водене с със смяна на посоката. 
Усъвършенстване на ударите с крак и с глава - игра в квадрати. 

ТЕМА № 21 (2ч.)  
ФУТБОЛ. ЛЪЖЛИВИ ДВИЖЕНИЯ /ФИНТОВЕ/. ОТНЕМАНЕ НА ТОПКАТА 
Лъжливи движения - особености. Изпълнение на лъжливи движения без и с топка. 
Водене на топката и преодоляване на противник с лъжливи движения. Отнемане на 
топката - техника при отнемане с крак „шпагат", с тяло, с глава 

ТЕМА № 22 (2ч.)  
БАДМИНТОН. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИГРАТА. ПОДАВАНЕ. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 
Основни познания за играта - същност, характеристика, исторически сведения. Начин 
на държане на ракетата, игрови стоеж, придвижване в игрището. Подготвителни 
упражнения. Свободно удряне на перцето с длановата и обратната страна на ракетата - 
упражнения по двойки. Подаване - удари с вътрешната и външната страна на ракетата. 
Подготвителни упражнения, техника на подаването през мрежата. Късо подаване - 
техника на изпълнение с външната страна на ракетата. Правилознание - игрище, мрежа, 
ракета, перце. 

ТЕМА № 23 (2ч.)  
БАДМИНТОН. ПОДАВАНЕ. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 
Подаване - удари с вътрешната и външната страна на ракетата. Подготвителни 
упражнения, техника на подаването през мрежата. Късо подаване - техника на 
изпълнение с външната страна на ракетата. Правилознание - игрище, мрежа, ракета, 
перце. 

ТЕМА № 24 (2ч.)  
БАДМИНТОН. УДАРИ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОДАВАНЕТО 
Удари. Видове. Техника на изпълнение на удари с вътрешната и външна страна на 
ракетата, високо - далечен удар, удар отгоре, атакуващ удар, плосък удар, сечени удари. 
Подготвителни упражнения. Усъвършенстване на ударите - удари по двойки на 
мрежата. 

ТЕМА № 25 (10ч.)  
ФИТНЕС КРЪГОВИ ТРЕНИРОВКИ 
Методика и организация на работа. Упражнения с гири, дъмбели, щанга и на гладиатор. 
Методи на тренировка - повторен, на максималните усилия, изометричен (на 
статичните усилия), изотоничен (на динамичните усилия). Средства и обем на 
натоварване - силовите упражнения - основно средство. Анатомия - мускулни групи на 
човешкото тяло. Упражнения с гири, дъмбели. щанга и на гладиатор - разучаване и 
изпълнение на упражненията. Кръгова тренировка. 

ТЕМА № 26 (2ч.)  
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 
УМЕНИЯ 
Нормативи и тестове за оценка - изпълнение. 
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ІІ курс 

ТЕМА № 1 (2ч.)   
ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА 
Средства и методи за тяхното развитие в учебния процес по физическо възпитание и 
спорт. Формиране на двигателни умения и навици. Физически качества. Класификация - 
сила, бързина, издръжливост, ловкост, гъвкавост. Средства - общоразвиващи 
упражнения, упражнения с елементи от техниката на спорта. Методи - повторен, 
променлив, комбиниран, контролно - състезателен, кръгов метод, на максималните 
усилия, динамичен и изометричен метод. 

ТЕМА № 2 (2ч.) 
ФОРМИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ И НАВИЦИ 
Двигателен навик - характеристика на понятието. Формиране на двигателния акт като 
навик. Фази - на ирадиация на нервните процеси с генерализация на обратните реакции; 
концентрация на възбуждението, подобряване на координацията, отстраняване на 
излишното мускулно напрежение; стабилизация; висока степен на координация и 
автоматизация. Етапи на обучение - начално разучаване; задълбочено разучаване; 
затвърждаване и усъвършенстване на двигателния навик. 

ТЕМА № 3 (2ч.)   
ОСНОВНА ГИМНАСТИКА. УПРАЖНЕНИЯ НА И С УРЕДИ. УПРАЖНЕНИЯ ПО 
ДВОЙКИ. КОМПЛЕКСИ 
Упражнения на и с уреди - гимнастическа стена, гимнастическа пейка, гимнастически 
стол, с медицинска топка, тояжка, бухалка, въженце, гирички. Упражнения по двойки - 
без и с уред. Приложни и изправителни упражнения без и с уреди, упражнения за 
специална подготовка за развитие на физически качества. Комплекси - разучаване и 
изпълнение. 

ТЕМА № 4 (2ч.)   
ЛЕКА АТЛЕТИКА. СКОК НА ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО 
Фази на скока - засилване, отскок, летеж, приземяване. Техника на изпълнение на 
скока. Подготвителни упражнения - подскоци с един, с два крака, многоскоци. 
Цялостно изпълнение на скока. 

ТЕМА № 5 (2ч.)  
ЛЕКА АТЛЕТИКА. БЪРЗИНА НА РЕАКЦИЯТА. СКОРОСТНО-СИЛОВИ 
КАЧЕСТВА 
Бързина на реакцията - характеристика. Стартове от нисък и висок старт. Скоростно - 
силови качества - максимално бързо пробягване на отсечки - 30-40 м, бягане по наклон, 
бягане с предварително засилване (летящ старт), със съпротивление. 

ТЕМА № 6 (2ч.)  
БАСКЕТБОЛ. ЛИЧНА ЗАЩИТА 
Усъвършенстване на изучените технически елементи. Лична защита - основни 
принципи. Видове - класическа надиграваща лична защита, полунадиграваща лична 
защита - разучаване и изпълнение. Усъвършенстване на изучените технически 
елементи - стрелба в коша, владеене на топката. Учебна игра с приложение на лична 
защита. 
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ТЕМА № 7 (2ч.)  
БАСКЕТБОЛ. ЗОНОВА ЗАЩИТА. СПЕЦИАЛНА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 
Зонова защита - основни принципи. Разучаване и изпълнение. Зонова защита на 6 м от 
коша - формация 1:2:2. Учебна игра с приложение на зонова защита. Специална 
Физическа подготовка - упражнения за бързина, отскокливост и издръжливост. Учебна 
игра с приложение на зонова защита. 

ТЕМА № 8 (2ч.)   
БАСКЕТБОЛ. БЪРЗ ПРОБИВ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ БЪРЗ ПРОБИВ 
Бърз пробив - основни принципи. Бърз пробив след овладяване на топката при 
несполучлива стрелба и дълго извеждащо подаване, след стрелба от наказателни удари - 
разучаване и изпълнение. Противодействие срещу бърз пробив - спринт назад с лице до 
средната линия, преминаване в лична защита; атакуване на играча, овладял отскочилата 
топка от таблото и възпрепятстване на дълго извеждащо подаване. 

ТЕМА № 9 (2ч.)  
БАСКЕТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ И 
ЗАЩИТА 
Индивидуални и колективни действия в нападение и защита. Атакуване със стрелба в 
коша при оптимални условия - финт за стрелба, пивотиране, стрелба. Атакуване с 
пробив към коша с дрибъл - финт за стрелба в коша при екстремални условия - от 
неудобна позиция, при неочаквано противодействие, при числено превъзходство. 
Противодействие при числено неравенство. Борба под коша. Заслон. Противодействие 
срещу заслон. 

ТЕМА № 10 (2ч.) 
ВОЛЕЙБОЛ. ЗАБИВАНЕ. БЛОКАДА. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИЗУЧЕНИТЕ 
ТЕХНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
Забиване. Фази при техниката на забиване - засилване, отскок, удар по топката и 
приземяване. Забиване по посока на засилването и по правата, по диагонала, по късо, 
ниско и високо повдигнати топки. Блокада. Основни принципи. Единична блокада - 
техника на изпълнение. Усъвършенстване на изучените технически елементи - 
подаване, посрещане. 

ТЕМА № 11 (2ч.) 
ВОЛЕЙБОЛ. ПУСКАНЕ НА ТОПКАТА. ДВОЙНА БЛОКАДА. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА ИЗУЧЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
Пускане на топката - техника на изпълнение. Двойна блокада - техника на изпълнение. 
Усъвършенстване на изучените технически елементи - подаване, посрещане, начален 
удар. Учебна игра. 

ТЕМА № 12 (2ч.) 
ВОЛЕЙБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ. 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИЗУЧЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
Общи принципи. Индивидуални и колективни действия при изпълнение на начален 
удар, забиване, при пускане и возене на топката, при блокада. Подсигуряване на 
забиващ играч. Индивидуални и колективни действия в защита. Подреждане, 
придвижване при посрещане на начален удар, блокада, подсигуряване на блокада, 
задна защита, подсигуряване на забиващ. 
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ТЕМА № 13 (2ч.)  
ВОЛЕЙБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА 
Индивидуални и колективни действия в защита. Подреждане, придвижване при 
посрещане на начален удар, блокада, подсигуряване на блокада, задна защита, 
подсигуряване на забиващ. 

ТЕМА № 14 (2ч.) 
ФУТБОЛ. СТАТИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЩА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 
Статични положения. Техника на изпълнение на статично хвърляне, наказателен удар, 
ъглов удар. Пряк свободен удар извън наказателното поле. Обща физическа 
подготовка. Подобряване на скоростно-силовите качества - пробягване на отсечки от 
30-40 м.  

ТЕМА № 15 (2ч.) 
ФУТБОЛ. ЖОНГЛИРАНЕ. ИНДИВИДУАЛНИ ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ 
Жонглиране - техника при жонглиране с десен, с ляв крак, с глава. Индивидуални 
тактически действия - избор на място, откриване, покриване, преодоляване на 
противников състезател. 

ТЕМА № 16 (2ч.)  
ФУТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ 
Схема на игра при нападение. Нападение при постепенно изнасяне на топката, при бърз 
пробив, при контраатака. 

ТЕМА № 17 (2ч.)  
ФУТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА 
Техника на вратаря. Индивидуални и колективни действия в защита. Общи принципи. 
Схема на игра при защита. Изкуствена засада - начин на приложение в защита. 
Персонална защита. Техника на вратаря - техника на ловене на топката, отбиване на 
топката, хвърляне на топката, подаване на топката. Игра на вратаря при изпълнение на 
11 м наказателен удар, при ъглов удар, при статични удари извън наказателното поле. 

ТЕМА № 18 (2ч.)   
БАДМИНТОН. ПОСРЕЩАНЕ. УДАРИ - УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
Посрещане - общи принципи. Техника при посрещане на перцето, посрещане на перце 
насочено в тялото, подлагане на перцето. Удари - усъвършенстване - удари по двойки 
на мрежата. 

ТЕМА № 19 (2ч.)  
БАДМИНТОН. ТАКТИКА ПРИ НАПАДЕНИЕ И ЗАЩИТА. ИГРА ПО ДВОЙКИ 
Тактика при нападение и защита. Позиции за атака. Тактика при удар в „половин поле”, 
при диагонални удари, след високо - далечно подаване. Тактика при посрещане на 
перцето при късо подаване, при перце насочено в тялото. Игра по двойки - основни 
положения и правилознание. Тактика при игра по двойки.  

ТЕМА № 20 (2ч.)   
ТЕНИС НА МАСА. ДЛАНОВИ И ОБРАТНИ НАЧАЛНИ УДАРИ. УСЪВЪР-
ШЕНСТВАНЕ НА ДЛАНЕН И ОБРАТЕН ПЛОСЪК УДАР. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 
Изходно положение, хват на ракетата, подготвителни упражнения, имитация. Техника 
на изпълнение над маса по диагонал и по права. Правилознание - подаване, отчитане на 
резултата, части на играта. 
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ТЕМА № 21 (2ч.)  
ТЕНИС НА МАСА. ДЛАННИ И ОБРАТНИ НАПАДАТЕЛНИ УДАРИ. НАЧАЛНИ 
УДАРИ - УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
Дланови нападателни удари. Техника на ударите. Подготвителни упражнения и 
имитация на ударите. Изпълнение над маса на дланов изтеглен нападателен удар по 
права и диагонал. Обратни нападателни удари. Техника на ударите. 
Подготвителни упражнения и имитация на ударите. Изпълнение на обратен плосък и 
изтеглен удар по права и диагонал. Начални удари - усъвършенстване на ударите над 
маса по права и диагонал. 

ТЕМА № 22 (2ч.)  
ТЕНИС НА МАСА. ДЛАННИ И ОБРАТНИ КОНТРА НАПАДАТЕЛНИ УДАРИ. 
НАПАДАТЕЛНИ УДАРИ - УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
Дланни контра нападателни удари. Техника на ударите. Подготвителни упражнения и 
имитация на ударите. Изпълнение над маса на дланови контра нападателни удари по 
права и диагонал. Обратна контра нападателни удари. 
Техника на ударите. Подготвителни упражнения и имитация на ударите. 
Изпълнение над маса на обратни контра нападателни удари по права и диагонал. 
Нападателни удари - усъвършенстване на ударите по права и диагонал. Учебна игра. 

ТЕМА № 23 (14ч.)   
ФИТНЕС КРЪГОВИ ТРЕНИРОВКИ. КОМПЛЕКСИ ЗА СИЛОВА ПОДГОТОВКА 
Комплекси за силова подготовка - разучаване и изпълнение на комплекси с гири, 
дъмбели, щанга и гладиатор при едно занимание седмично. Кръгова тренировка.  

ТЕМА № 24 (2ч.)   
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 
УМЕНИЯ. НОРМАТИВИ И ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА - ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 
 
 

ІІІ курс 

ТЕМА № 1 (2ч.) 
КОНТРОЛ, САМОКОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В ЗАНИМАНИЯТА С ФИЗИЧЕСКИ 
УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТ 
Контрол. Видове контрол - текущ, поетапен. Медикобиологичен контрол. Измерване и 
отчитане параметрите на пулсовата честота при физическо натоварване. Физиологична 
крива. Функционални тестове. Тестове за физическа работоспособност. Самоконтрол. 
Задачи. Показатели - субективни, обективни. Оценка на възможностите - обхват и 
начин на оценка. Оценка на физическото развитие. Основни параметри - ръст, тегло, 
гръдна обиколка, станова сила и ръчна динамометрия, жизнена вместимост. Оценка на 
физическата дееспособност. Проявление на физическите качества - сила, бързина, 
издръжливост, ловкост, гъвкавост. Тестове. Оценка на двигателни умения и навици. 
Нормативи - използването на отделни елементи от техниката, стандартни положения, 
индивидуални и колективни игрови действия. 
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ТЕМА № 2 (2ч.)   
ЛЕКА АТЛЕТИКА. ОБЩА БЕГОВА И СКОКОВА ПОДГОТОВКА 
Спринтово бягане - отсечки с максимално бързо темпо от нисък и висок старт. 
Равномерно бягане и бягане с променливо темпо. Подскоци, многоскоци. Подобряване 
взривната сила на долните крайници. Скок на дължина от място и отскок на височина 
от място - усъвършенстване на техниката. 

ТЕМА № 3 (2ч.)   
БАСКЕТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ И 
ЗАЩИТА 
Индивидуални и колективни действия в нападение и защита - усъвършенстване на 
изучените технически и тактически елементи и действия. Учебна игра. 

ТЕМА № 4 (2ч.)  
БАСКЕТБОЛ. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ТАКТИЧЕСКА 
ПОДГОТОВКА 
Проверка и оценка на техническата и тактическа подготовка. Оценяване на 
техническите и тактически умения по време на игра. Изпълнение на нормативи. 

ТЕМА № 5 (2ч.)   
ВОЛЕЙБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ И 
ЗАЩИТА 
Индивидуални и колективни действия в нападение и защита - усъвършенстване на 
изучените технически и тактически елементи и действия. Учебна игра. 

ТЕМА № 6 (2ч.)  
ВОЛЕЙБОЛ. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ТАКТИЧЕСКА 
ПОДГОТОВКА 
Проверка и оценка на техническата и тактическа подготовка. Оценяване на 
техническите и тактически умения по време на игра. Изпълнение на нормативи. 

ТЕМА № 7 (2ч.)  
ФУТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ И 
ЗАЩИТА 
Индивидуални и колективни действия в нападение и защита - усъвършенстване на 
изучените технически и тактически елементи и действия. Учебна игра. 

ТЕМА № 8 (2ч.) 
ФУТБОЛ. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ТАКТИЧЕСКА 
ПОДГОТОВКА 
Проверка и оценка на техническата и тактическа подготовка. Оценяване на 
техническите и тактически умения по време на игра. Изпълнение на нормативи. 

ТЕМА № 9 (12ч.)  
ФИТНЕС КРЪГОВИ ТРЕНИРОВКИ. КОМПЛЕКСИ ЗА СИЛОВА ПОДГОТОВКА 
Комплекси за силова подготовка - разучаване и изпълнение на комплекс с въженце, гири, 
дъмбели, щанга и гладиатор при две - три занимания седмично. Кръгова тренировка. 

ТЕМА № 10 (2ч.)  
ИЗПИТЕН ТЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ 
Нормативи и тестове за оценка - изпълнение. 
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ИЗПИТЕН ТЕСТ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА 
ДЕЕСПОСОБНОСТ 

ЖЕНИ: оценка 
Коремни преси-брой 
Велоергометър-време 
300 м.гл.бягане-време 

Слаб 2 
под 20 

под 1 мин 
над 80 сек 

Среден 3 
34 

1,10 мин. 
80 сек. 

Добър 4 
45 

2,20 мин. 
75 сек. 

Мн.добър 5 
55 

3,30 мин. 
70 сек. 

Отличен 6 
65 

4,30 мин. 
65 сек. 

МЪЖЕ: оценка 
Лицеви опори-брой 
Велоергометър-време 
600 м.гл.бягане-време 

Слаб 2 
под 15 

под 1,45 мин 
над 170 сек 

Среден 3 
23 

2,35 мин. 
170 сек. 

Добър 4 
28 

3,50 мин. 
150 сек. 

Мн.добър 5 
33 

5,20 мин. 
140 сек. 

Отличен 6 
40 

8 мин. 
130 сек. 

 
 
 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
1. Волейбол – техника и тактика, Д. Захариев, М. Димитров, А. Ейнгорн. 
2. Баскетбол – начин на обучение, техника и тактика, В. Темков. 
3. Лека атлетика - обучение. 
4. Тенис на маса обучение на начинаещи. 
5. Бадминтон – обучение, П. Касабян. 

 
 
 
 
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпит Часове Часове по години 

и семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ 

Английски език  60 - 60 2 2 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободноизбираема. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 
Упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Два семестъра. 
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Хорариум: 
60 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Упражнения, семинари, групова и самостоятелна работа, разиграване на ситуации – 
ролеви игри. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, в резултат на писмено, устно и тестово изпитване. 

Формиране на оценката: 
Окончателната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени 
знания и умения по време на обучението. Оценката се закръгля до единица и се вписва 
в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Текущият контрол включва провеждане на два програмирани теста в края на всеки 
семестър. Оформянето на крайната оценка става въз основа на оценките от писменото 
изпитване и задължителния текущ контрол и участието по време на занятия. 

Семестриален изпит: 
Не 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от Медицински колеж – Пловдив. 

 
АНОТАЦИЯ 

През първия семестър се преговаря основната граматика и се надгражда 
речниковия фонд. През втория семестър студентите изучават медицинска терминология 
на немски език, съобразно специалността си. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да активира речниковия запас на студентите така, че да могат да се справят с 
повечето житейски ситуации, както и да натрупат познания в областта на медицинската 
терминология от тяхната специалност. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични познания – да се изгради граматико-лексикален корпус от знания за 
езика и културата, което да позволи на студентите да се справят с различни житейски 
ситуации и да натрупат компетенции по отношение на тясната си специализация. 

Практически умения – свободно общуване на ниво А2/В1 от ЕЕР; справяне с 
житейски ситуации като пазаруване, пътуване, упътване и др.; прилагане на усвоените 
специализирани познания (думи и термини), свързани с болничните заведения и 
спецификата на парамедицинския контекст. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
Проверка на входното ниво. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
Основен преговор на сегашните времена – сегашно просто, сегашно продължително, и 
сегашно перфектно време. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
Основен преговор на миналите времена – минало просто, минало продължително, и 
минало перфектно време. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
Начин на образуване на бъдеще време. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
Видове глаголи. Спомагателни и модални глаголи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
Видове въпроси. Начини на отговаряне на общите и специални въпроси. Отрицателни 
форми. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 
Съществително име. Бройни и небройни съществителни имена. Единствено и 
множествено число. Начини на образуване на притежание. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
Местоимения. Видове – лични, възвратни, притежателни, въпросителни и относителни 
местоимения. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 
Членуване. Определителен и неопределителен член. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 
Прилагателни и наречия. Степенуване на прилагателните имена. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 
Числителни имена. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 
Условни изречения. Видове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 
Залог. Страдателен, деятелен залог. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 
Предлози и фразеологични глаголи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 
Проверка на знанията на студентите. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 4 часа 
Болница – медицински персонал – усвояване на специализирани познания (думи и 
термини). 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 4 часа 
Болница – устройство – усвояване на специализирани думи и термини, работа с 
подходящи текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 4 часа 
Болница – прием, преглед, изследване, снемане на анамнеза – усвояване на 
специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации (ролеви игри). 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 4 часа 
Първа долекарска помощ – усвояване на специализирани познания (думи и термини), 
разиграване на ситуации (ролеви игри). 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 4 часа 
Болният – видове болки, симптоми, заболявания - усвояване на специализирани 
познания (думи и термини), разиграване на ситуации (ролеви игри). 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 4 часа 
Хигиена, профилактика, медицински мониторинг – усвояване на специализирани думи 
и термини, работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 4 часа 
Специализирана медицинска терминология (по специалности) – усвояване на 
специализирани познания (думи и термини). 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 2 часа 
Проверка на знанията. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1985. 
2. Кацарова, А. Павлова, Практическа английска граматика, София 1990. 
3. English in Medicine, Cambridge University Press, 2000. 
4. Любов Кожухарова, English for the Medical Community, (Английски за медици, 

медицински сестри, рехабилитатори), София, 1998. 
5. Д-р Христо Босев, Английски език в медицинската практика, Русе, 1993. 
6. Английско-български речник, “Е” ООД, 1997. 
7. Английско-български медицински речник, София, 1992. 
8. Медицинска терминология, София, 1975. 
9. English for Medicine, Course Book in Higher Education Studies, Garnet Publishing Ltd., 

2010. 
10. Nursing, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2011. 
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КОНСПЕКТ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

1. Образуване на сегашните времена. 
2. Образуване на миналите времена. 
3. Начин на образуване на бъдеще време. 
4. Видове глаголи. 
5. Видове въпроси. 
6. Съществително име. 
7. Местоимения. 
8. Членуване. 
9. Прилагателни и наречия. 
10. Числителни имена. 
11. Условни изречения. 
12. Залог. 
13. Предлози и фразеологични глаголи. 
14. Болница – медицински персонал. 
15. Болница – устройство. 
16. Болница – прием, преглед, изследване, снемане на анамнеза. 
17. Първа долекарска помощ. 
18. Болният – видове болки, симптоми, заболявания. 
19. Хигиена, профилактика, медицински мониторинг. 
20. Специализирана медицинска терминология (по специалности). 
 
 
 
 
 

НЕМСКИ ЕЗИК  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І II 

Немски език  60 - 60 2 2 
 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободноизбираема. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 
Упражнения, самоподготовка. 
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Продължителност на обучение: 
Два семестъра. 

Хорариум: 
60 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Упражнения, семинари, групова и самостоятелна работа, разиграване на ситуации – 
ролеви игри. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, в резултат на писмено, устно и тестово изпитване. 

Формиране на оценката: 
Окончателната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени 
знания и умения по време на обучението. Оценката се закръгля до единица и се вписва 
в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Текущият контрол включва провеждане на два програмирани теста в края на всеки 
семестър. Оформянето на крайната оценка става въз основа на оценките от писменото 
изпитване и задължителния текущ контрол и участието по време на занятия. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от Медицински колеж – Пловдив. 
 

АНОТАЦИЯ 
През първия семестър се преговаря основната граматика и се надгражда 

речниковия фонд. През втория семестър студентите изучават медицинска терминология 
на немски език, съобразно специалността си. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Да активира речниковия запас на студентите така, че да могат да се справят с 

повечето житейски ситуации, както и да натрупат познания в областта на медицинската 
терминология от тяхната специалност. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Теоретични познания – да се изгради граматико-лексикален корпус от знания за 

езика и културата, което да позволи на студентите да се справят с различни житейски 
ситуации и да натрупат компетенции по отношение на тясната си специализация. 

Практически умения – свободно общуване на ниво А2/В1 от ЕЕР; справяне с 
житейски ситуации като пазаруване, пътуване, упътване и др.; прилагане на усвоените 
специализирани познания (думи и термини), свързани с болничните заведения и 
спецификата на парамедицинския контекст. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
Проверка на входното ниво на групата. Тестови контрол. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
Съществително име. Род, число на съществителното име. Определителен и 
неопределителен член. Силно и слабо склонение на съществителното име. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
Глаголи. Видове глаголи. Спрежение на глаголите в Praеsens. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
Основни форми на глагола. Силни и слаби глаголи. Спрежение на глагола в lmperfekt. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
Словоред на немското изречение. Глаголи с делими и неделими представки. Рамкова 
конструкция на изреченията при глаголите с неделими представки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
Спрежение на глагола в Perfekt  и Plusquamperfekt. Образуване, употреба, и превод на 
двете глаголни времена. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 
Спрежение на глагола в Futur І  и Futur ІІ. Образуване, употреба, и превод. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
Модални глаголи. Спрежение, значение и употреба на модалните глаголи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 
Прилагателни имена. Склонения на прилагателните имена. Степенуване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 
Местоимения. Видове местоимения. Числителни имена. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 
Значение и употреба на предлозите в немския език. Предлози с Akkusativ, Dativ, 
Genitiv. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 
Подчинени изречения с краен словоред. Инфинитивни конструкции с “zu”, “um… zu”, 
“statt... zu” ohne.. zu, “haben + zu + lnf” 
“sein + zu + lnf”. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 
Залог на глагола. Образуване и употреба Vorgangspassiv и Zustandspassiv. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 
Наклонение на глагола. Образуване и употреба на Konjunktiv и Konditional І, ІІ /wuеrde 
Form/. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 час 
Проверка на знанията на студентите. Тестови контрол. 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 2 часа 
Медицина Специалности в медицината. – усвояване на специализирани познания (думи 
и термини). 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 4 часа 
Институции на здравеопазването. Видове здравни заведения. Устройство на 
болничните заведения – усвояване на специализирани познания (думи и термини). 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 2 часа 
Медицински персонал - усвояване на специализирани познания (думи и термини), 
ролеви игри. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 4 часа 
Човешко тяло. Органи и системи - усвояване на специализирани познания (думи и 
термини), работа с подходящи специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 4 часа 
Болният. Болестно състояние. Някои видове заболявания. Лечение. Лечебна техника - 
усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации, 
работа със специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 4 часа 
При лекаря. Преглед. Изследвания. Снемане на анамнеза, някои видове заболявания - 
усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации, 
работа със специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 2 часа 
Медицински инструментариум и апарати. Медицински мониторинг - усвояване на 
специализирани познания (думи и термини) 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 2 часа 
Първа долекарска помощ. Травми и злополуки - усвояване на специализирани познания 
(думи и термини), работа с подходящи специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 4 часа 
Специализирана медицинска терминология (по специалности) – работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 2 часа 
Проверка и оценка на знанията. Тестови контрол. 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. Немско-български тематичен речник, Д-р Цветана Хесапчиева-Малешкова и 

колектив, С. 1991. 
2. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fuer den Auslaеnderunterricht, Helbig - Buscha, 

Leipzig, 1989. 
3. Deutsch aktiv - Neu. Ein Lehrwerk fuer Erwachsene G. Neuner, T. Scherling, R. Schmidt, 

H. Wilms, S. 1992. 
4. Fachdeutsch-Medizin, Stomatologie, Pharmazie, S. 1990. 
5. Lehr-und Uеbungsbuch der deutschen Grammatik, H. Dreyer, R. Schmidt, Plovdiv, 1994 
6. Deutsch - korrektiver Kurs, B. Safirova, Plovdiv, 1989. 
7. Terminologia medica polyglotta, Dr. P. Arnaudova, S. 1992. 
8. Deutsch im Krankenhaus, Berufsprache fuer Aerzte und Pflegekraefte, Lehr- und 

Arbeitsbuch, Langenscheidt KG, Berlin und Muenchen, 2009. 
9. Deutsch als Fremdsprache, Programm 2010, Hueber Verlag, 2010. 
10. http://de.wikipedia.org/wiki/Anatomie 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

1. Съществително име. 
2. Глаголи. Видове. Praеsens. 
3. Основни форми на глагола. lmperfekt. 
4. Словоред на немското изречение. 
5. Спрежение на глагола в Perfekt  и Plusquamperfekt. 
6. Спрежение на глагола в Futur І  и Futur II. 
7. Модални глаголи. 
8. Прилагателни имена. 
9. Местоимения. Числителни имена. 
10. Значение и употреба на предлозите в немския език. 
11. Подчинени изречения с краен словоред. 
12. Залог на глагола. 
13. Наклонение на глагола. 
14. Медицина Специалности в медицината. 
15. Институции на здравеопазването. 
16. Медицински персонал. 
17. Човешко тяло. Органи и системи. 
18. Болният. Болестно състояние. Някои видове заболявания. Лечение. Лечебна техника. 
19. При лекаря. Преглед. Изследвания. Снемане на анамнеза, някои видове заболявания. 
20. Медицински инструментариум и апарати. Медицински мониторинг. 
21. Първа долекарска помощ. Травми и злополуки. 
22. Специализирана медицинска терминология. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННА 
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 
Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V 

Организация и 
управление на съвременна 

медико-техническа 
лаборатория 

 30 20 10  2/1    

 

Вид: на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема дисциплина. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучението: 
Един семестър. 

Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, решаване на практически задачи, изработване на бизнес 
планове, изработване на реферати. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на практични задачи, изработване на бизнес планове и 
програми за развитие на Медико-техническа лаборатория по зъботехника. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на казуси, изработване на реферати. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност „Зъботехник” - Медицински колеж – Пловдив. 
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АНОТАЦИЯ 
Дисциплината „Организация и управление на съвременна Медико-техническа 

лаборатория по Зъботехника” дава възможност за придобиване на знания за 
устройството, организацията и ръководството на съвременна лаборатория по 
„Зъботехника”. 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Въведение – развитието на ортопедичната помощ от исторически аспект и 

обособяването на зъботехниката, като отделна професия. 
Работата в екип - критерии за професионално развитие и постигане на висок 

професионализъм. 
Организация на работата и управление на зъботехническата лаборатория. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

• Да се запознаят студентите с историческото развитие на професията 
зъботехник. 

• Организацията и вътрешния ред в медико-техническа лаборатория по 
зъботехника. 

• Архитектурни, законодателни и санитарни нормативи при разкриване на 
медико-техническа лаборатория по зъботехника. 

• Да се запознаят с елементите на здравния мениджмънт и принципите на 
пазарната икономика, необходими при ръководство и планиране на дейността на 
медико-техническа лаборатория по зъботехника. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
• Да са подготвени за работа в екип. 
• Да се запознаят и да спазват правилата за безопасност при работа в 

зъботехническа лаборатория. 
• Да са запознати с разходните норми за изработване на протезните конструкции. 
• Да са запознати с пазара на медицински услуги. 

 
Методи на преподаване: лекции, упражнения. 
Система на оценяване: Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на 

реферат, изработване на бизнес планове. 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИЯТА ЗЪБОТЕХНИК 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2часа 
ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЗАКОНОВИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ РЕГЛА-
МЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО 
ЗЪБОТЕХНИКА 
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ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ В ЗЪБОТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ. 
МАРКЕТИНГА КАТО ПРОЦЕС 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
ПРЕДМЕТ, ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИКОНО-
МИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ. МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ В ЗЪБОТЕХНИЧЕСКОТО 
ОБСЛУЖВАНЕ 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ ОТ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ. 
ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ, ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ. ЕЛАСТИЧНОСТ 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА В НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН 
ПЛАН. ТЕОРИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО. ТЕОРИЯ НА ФИРМАТА. ПРОИЗВОДСТВО 
И РАЗХОДИ 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
АРХИТЕКТУРНИ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ И САНИТАРНО – ХИГИЕННИ НОРМИ И 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО ЗЪБОТЕХНИКА 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
ПОДГОТОВКА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА МТЛ ПО ЗЪБОТЕХНИКА. РЕД И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ НАБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И 
РАЗРЕШИТЕЛНИ 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
РАЗХОДНИ НОРМИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПРОТЕЗНИТЕ КОНСТРУКЦИИ. 
АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ. ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ. КОНКУРЕНЦИЯ И 
МОНОПОЛ. БИЗНЕСПЛАНИРАНЕ В КРАТКОСРОЧЕН И ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ. /ИКОНОМИКС/. МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ. 
МАРКЕТИНГА КАТО ПРОЦЕС. МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ В 
ЗЪБОТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА ЗА НУЖДАТА ОТ ЗЪБОТЕХНИ-
ЧЕСКА ПОМОЩ В РЕГИОНА 
1. Брой на жителите в региона. Сепариране по възраст и пол. 



206 

2. Анализ на социалния статус на населението в региона. 
3. Брой на стоматологичните кабинети. 
4. Брой на Медико-техническите лаборатории. 
5. Анализ на инфраструктурата. 
6. Анализиране на конкуренцията. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА. ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВ 
МИКС 
1. Брой на жителите в региона. Сепариране по възраст и пол. 
2. Анализ на социалния статус на населението в региона. 
3. Брой на стоматологичните кабинети. 
4. Брой на Медико-техническите лаборатории. 
5. Анализ на инфраструктурата. 
6. Анализиране на конкуренцията. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
АРХИТЕКТУРНИ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ И САНИТАРНО – ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
РАЗХОДНИ НОРМИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Организация на стоматологичната помощ – Царибрашев 1989 г. София. 
2. Бизнеспланиране и управление на доболничната Медицинска помощ – Салчев   

2000 г. - София. 
3. Здравен мениджмънт – проф. Борисов – 2003 г. София. 
4. Мениджмънт в здравеопазването – Салчев 2003 г. София. 
5. Микроикономика – Игнатова, Дончева и Кузманова – 2008 - ПУ – Пловдив. 
6. Нормативни актове на ХЕИ. 
7. Разходни норми - издание на СЗБ – 1993 г. 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННА 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 
1. Мениджмънт и маркетинг в зъботехническото обслужване. 
2. Маркетинга като процес. 
3. Законови и нормативни актове регламентиращи дейността на Медико-техническа 

лаборатория по зъботехника. 
4. Архитектурни, законодателни и санитарно – хигиенни норми и изисквания при 

разкриване на Медико – техническа лаборатория по зъботехника. 
5. Разходни норми и ценообразуване на протезните конструкции. Анализ на 

приходите и разходите. 
6. Отчетност и контрол. Планиране и инвестиции. 
7. Елементи на бизнеспланирането в краткосрочен и дългосрочен план. 
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НЕПОНОСИМОСТ НА ОРГАНИЗМА КЪМ 
СТОМАТОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ И 

МАТЕРИАЛИ 
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. I II III 

Непоносимост на 
организма към 

стоматологични 
медикаменти и материали 

__ 30 20 10  2/1  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема дисциплина. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства на обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, клинични демонстрации, изработване на 
реферат. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност. „Зъботехник“ - Медицински колеж – Пловдив. 
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АНОТАЦИЯ 
Профилактичната компонента в лабораторната и клинична дейност, при 

широкия обхват на използвани медикаменти и материали – важен фактор за 
оптимизиране на работната среда, опазване здравето на пациента и зъботехника. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Придобиване на знания и умения относно: 
• Значението на профилактичните мероприятия при организацията на работната 

среда на зъботехника. 
• Влиянието на различни стоматологични материали върху организма. 
• Превенция на алергичните заболявания. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 
и умения: 

• Да познават етиологията и механизма на патологичните промени и реакции 
към стоматологични материали. 

• Да познават профилактичните мероприятия при подбор на лабораторни и 
спомагателни материали. 

• Да познават влиянието на работната среда с цел максимално оптимизиране 
системата „Човек - Производствен процес“. 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 4 часа 
ВЪВЕДЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИЧНА НАСОЧЕНОСТ – ВАЖЕН ФАКТОР ПРИ 
ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА, ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА 
ПАЦИЕНТА И ЗЪБОТЕХНИКА 
1. Въведение. Исторически преглед. 
2. Цели, предмет и задачи. 
3. Профилактичната насоченост при организиране работната среда на зъботехника и 

клиничното планиране. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 4 часа 
МЕТАЛИ И СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА И ТЯХНОТО 
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 
1. Непоносимост към стоматологични сплави. 
2. Алергични реакции спрямо сплави, използвани в стоматологията. 
3. Метали като елементи на стоматологични сплави и влиянието им върху организма. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 4 часа 
АЛЕРГИЯ СПРЯМО СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ. АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ 
1. Алергия – определение. Алергични реакции в денталната медицина. Механизъм на 

алергичните реакции. 
2. Видове алергизиращи фактори. 
3. Основни алергизиращи фактори в стоматологичната практика. 
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ЛЕКЦИЯ № 4 – 4 часа 
ВЛИЯНИЕ НА АКРИЛОВИТЕ ПЛАСТМАСИ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА 
1. Приложение на акриловите пластмаси при лечение на заболяванията в устната 

кухина и лицево-челюстната област. 
2. Контактна алергия сред денталния персонал. Професионална алергия. 
3. Алергични реакции сред пациенти с проведено дентално лечение. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 4 часа 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЛЕТАТА НА СМУЩЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ 
1. Определение за фокална инфекция. 
2. Първична превенция на стоматогенните полета. 
3. Вторична превенция на стоматогенните полета. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 4 часа 
УВОДНО УПРАЖНЕНИЕ 
1. Запознаване на студентите с основните цели, предмет и задачи на дисциплината. 
2. Запознаване на студентите с влиянието върху човешкия организъм на метали и 

сплави, използвани в денталната медицина. 
3. Демонстрация на клинични прояви на непоносимост, вследствие грешки и непознаване 

основните свойства и методи на обработка на стоматологични материали. 
4. Дискусии по темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 4 часа 
НЕГАТИВНИ ПРОЯВИ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ АКРИЛНИ ПЛАСТМАСИ, В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ ОСНОВНИТЕ ИМ КАЧЕСТВА И ТЕХНИКА НА ОБРАБОТКА. 
1. Запознаване на студентите с приложението на акриловите пластмаси в 

медицинската практика. 
2. Запознаване на студентите с контактната алергия сред денталния персонал. 
3. Запознаване на студентите с проблемите на професионалната алергия. 
4. Демонстрация на различни видове алергична реакция. 
5. Подпротезен стоматит – прояви, лечение, профилактика. 
6. Дискусии по темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
ПРЕВЕНЦИЯ НА АЛЕРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ОГНИЩЕН СИНДРОМ 
1. Запознаване на студентите със същността на фокалната инфекция. 
2. Запознаване на студентите с превенцията на алергичните заболявания. 
3. Запознаване на студентите с проблемите на професионалната профилактика спрямо 

алергизиращи и други вредни фактори на работната среда. 
 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Петрунов Б., Димитров В., Киселова-Янева А. - „Клинична имунология. Клинична 
алергология. Дентална клинична алергология“. 

2. Атанасов Б. – „Средства за хигиена, профилактика и лечение на устната кухина”, 
Пловдив 2000 г. 
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3. Бояджиев - „Хигиена и професионални заболявания“, 1999 г. 
4. Семерджиева – Майнхард М. – „Център за научна информация по медицина и 

здравеопазване“, 1996 г. 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО НЕПОНОСИМОСТ НА ОРГАНИЗМА КЪМ 

СТОМАТОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 
1. Въведение. Исторически преглед. Цели, предмет и задачи. Профилактична 

насоченост при организиране на работната среда на зъботехника и клиничното 
планиране. 

2. Влияние върху човешкия организъм на метали и сплави, използвани в денталната 
медицина. 

3. Приложение на акриловите пластмаси при лечение на заболявания в устна кухина и 
лицево-челюстна област. 

4. Непоносимост към стоматологични сплави. 
5. Алергични реакции, спрямо стоматологични сплави. 
6. Алергия. Определение. Видове алергизиращи фактори. 
7. Алергични реакции в денталната медицина. Механизъм на алергичните реакции. 
8. Полета на смущение в лицево-челюстната област. Превенция. 
 
 
 
 
 

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ И 
ТЯХНАТА ПРОФИЛАКТИКА  

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІII ІV V VІ 

Усложнения при 
зъбопротезиране и 

тяхната 
профилактика 

ІII 30 20 10   2/1    

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема дисциплина. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 
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Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на профилактични методи и 
средства, решаване на практически задачи, изработване на профилактични програми, 
изработване на реферат, наблюдаване на микроскопски препарати. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се една текуща оценка. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност „Зъботехник” - Медицински колеж – Пловдив. 

 
АНОТАЦИЯ 

Доброто познаване на усложненията при зъбопротезиране и причините водещи 
до тях ще доведе до тяхното намаляване и снижаване до минимум и повишаване 
качеството на извършваното лечение. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

- Запознаване на студентите с възможностите за избягване на клиничните 
грешки в съставянето на лечебния план. 

- Разглеждане тенденциите и новостите в съвременното подвижно и неподвижно 
протезиране. 

- Да се запознаят студентите с възможностите за избягване на грешки в 
подготовката на устната кухина за зъбопротезиране. 

- Запознаване на студентите с възможностите за избягване на грешки в 
планирането и конструирането на протезните конструкции. 

- Разясняване на възможностите за избягване на грешки в клиничните и 
лабораторни етапи и манипулации. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

В края на обучението студентите да имат необходимите теоретични знания 
относно усложненията при зъбопротезиране и тяхната профилактика. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
Грешки и усложнения при избора на метода на протетично лечение. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
Усложнения при подготовката на болния за протезиране. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
Усложнения при лечение на ДЗК с единични коронки. 
- при изпиляване 
- при снемане на отпечатък 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
Усложнения при лечение на ДЗК с единични коронки. 
- при ажустиране 
- при циментиране 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
Усложнения при лечение на ДЗК с щифтови коронки. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
Усложнения при лечение на ДЗК с частични коронки. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
Усложнения при лечение на ДЗР с мостови конструкции. 
- при грешно планиране и конструиране 
- от грешно изпиляване 
- незащитаване на изпилените зъби 
- от вземане на отпечатъка 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
Усложнения при лечение на ДЗР с мостови конструкции. 
- при ажустиране 
- при циментиране 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
Усложнения при лечение на ДЗР с различни видове частични протези – при снемане на 
отпечатъци, при снемане на прикус, при ажустиране на протезите, при тяхното поставяне. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 
Усложнения при лечение с цели протези – при снемане на отпечатъци, снемане прикус, 
проба със зъби, ажустиране и предаване на протезите. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
Цялостно саниране на устната кухина. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
Различни видове грешки в протезната конструкция водещи до усложнения при 
лечението с тях. Отстраняване. Профилактика на усложненията. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
Перфорация стените на коронката и корена. Функционална претовареност. 
Периодонтити. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
Усложнения при лечение на ДЗК с мостови конструкции – декубитална язва под 
мостова конструкция. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
Усложнения при протезиране с частични и тотални протези – понижен, повишен 
прикус, декубитални язви, алергии, стоматити. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Клинични грешки в зъбопротезирането – проф. Попов. 
2. Зъбни протези и ортодонтски апарати – 2000г. проф. Пеев 
3. Пропедевтика на протетичната стоматология – проф. Ралев и проф. Филчев, 2010г. 

 
 

КОНСПЕКТ  
ПО УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ И ТЯХНАТА 

ПРОФИЛАКТИКА 
1. Усложнения при грешен избор на метод на протетично лечение. 
2. Усложнения при подготовка на болния за протезиране. 
3. Усложнения при лечение на ДЗК с единични корони. 
4. Усложнения при лечение на ДЗК с частични корони. 
5. Усложнения при лечение на ДЗР с мостови конструкции. 
6. Усложнения при лечение на ДЗР с частични протези. 
7. Усложнения при лечение с цели протези. 
 
 
 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИТЕ 
ДЕФОРМАЦИИ  

 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години 

и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. III семестър 

Профилактика на ЗЧД - 30 20 10 2/1 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема дисциплина. 
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Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрации и решаване на практически 
задачи по модели, изработване на реферат. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Активност при провеждане на практически упражнения и дискусии, изработване на 
реферат. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност „Зъботехник“ - Медицински колеж – Пловдив. 
 

АНОТАЦИЯ 
Дисциплината „Профилактика на ЗЧД” дава възможност за придобиване на 

знания и умения относно различните профилактични мероприятия при ЗЧД. 
Запознаване с организационните проблеми и ролята на специалиста в процеса на 
профилактиката. Разглежда значимостта на профилактиката от гледна точка на 
ортодонтията и цялостното здраве на човека. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
- Придобиване на знания и умения за прилагане на всички съвременни форми, 

методи и средства при отделни профилактични мероприятия. 
- Придобиване на знания относно основните етиологични фактори за поява на 

зъбно-челюстни деформации. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 

и умения: 
- да познават основните принципи на първичната и вторичната профилактика 
- да оценят ролята на различни профилактични методи и техники в ЛЧО 
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- да познават организацията на профилактичния процес на различни етапи от 
индивидуалното развитие 

- да познават анатомичните особености и физиологичните промени на зъби, 
зъбни дъги, алвеоларни гребени, съобразно профилактирането на дефекти в ЛЧО 

- да изучат основните етиологични фактори, които причиняват ЗЧД. 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 4 часа 
ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЧД – ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ 
1. Предпоставки за развитието на профилактиката в ортодонтията. 
2. Задачи на ортодонтската профилактика. 
3. Организация на профилактиката на ЗЧД. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 4 часа 
ОРТОДОНТСКА ПРОФИЛАКТИКА. ВИДОВЕ. МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Видове профилактика по класификацията на СЗО. 
2. Първична профилактика – общи принципи. 
3. Вторична профилактика – общи принципи. 
4. Третична профилактика – общи принципи. 
5. Предварителни и отстраняващи профилактични мероприятия. 
6. Психологически проблеми при провеждане на първична и вторична ортодонтската 

профилактика. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 4 часа 
ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЧД 
1. В периода на бременността. 
2. В детска консултация. 
3. В предучилищна възраст. 
4. Първична и вторична профилактика в училище. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 4 часа 
ЗЪБИ И ЗЪБНИ ДЪГИ. ЕТИОЛОГИЯ НА ЗЧД 
1. Физиологични особености и промени в зъбните дъги. 
2. Етиологични фактори действащи в периода преди раждането. 
3. Етиологични фактори действащи в периода след раждането. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 4 часа 
МИОГИМНАСТИКАТА КАТО ПРОФИЛАКТИЧНО И ЛЕЧЕБНО МЕРОПРИЯТИЕ 
1. Същност на метода. 
2. Кратка история. 
3. Приложение. 

3.1. като профилактичен метод 
3.2. като лечебен метод 
3.3. като помощен метод 

4. Индикации на метода по възраст. 
5. Основни методи и средства за провеждане на миогимнастика. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ ПРИ ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЧД 
1. Запознаване на студентите с изискванията, целите и задачите при изучаване на 

профилактика на ЗЧД. 
2. Запознаване с основните направления, стратегии и форми на профилактика на ЗЧД. 
3. Установяване на причините и факторите водещи до развитие на ЗЧД. Дискусии по 

темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2– 2 часа 
ВИДОВЕ ОРТОДОНТСКА ПРОФИЛАКТИКА И МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Запознаване на студентите с основните видове профилактика по класификацията на 

СЗО. 
2. Запознаване с основните принципи на видовете профилактика. 

2.1. Първична 
2.2. Вторична 
2.3. Третична 

3. Запознаване със същността на профилактичните мероприятия. 
3.1. Предварителни 
3.2. Отстраняващи 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЧД 
1. Запознаване на студентите със съвременните тенденции в епидемиологията на 

зъбния кариес, дискусия по темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
ЗЪБИ И ЗЪБНИ ДЪГИ. ЕТИОЛОГИЯ НА ЗЧД 
1. Запознаване с нормалните съотношения между размерите на зъбните диаметри. 
2. Запознаване с анатомията, физиологичните особености и промени в зъбните дъги. 
3. Етиологични фактори, действащи в периода преди и след раждането. Дискусии по 

темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
МИОГИМНАСТИКАТА КАТО ПРОФИЛАКТИЧНО И ЛЕЧЕБНО МЕРОПРИЯТИЕ 
1. Запознаване на студентите със същността на метода. 
2. Запознаване на студентите с основните методи и средства за провеждане на 

миогимнастиката. 
3. Ефективност по Hammer. 
4. Демонстрация на основните групи упражнения. 

- без приспособления 
- с приспособления 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Профилактика на зъбно-челюстните деформации – Н. Гешева, В. Мутафчиев, 1993 г. 
2. Ортодонтия – Р. Леви, 2000 г. 
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КОНСПЕКТ 
ПО ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ 

1. Профилактика на зъбно-челюстните деформации - организация и контрол. 
2. Ортодонтска профилактика. Видове.Мероприятия. 
3. Първична и вторична профилактика на зъбно-челюстните деформации. 
4. Зъби и зъбни дъги. Етиология на зъбно-челюстните деформации. 
5. Миогимнастиката като профилактично и лечебно мероприятие. 
 
 
 
 
 

ГОВОРНА ФУНКЦИЯ И ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V 

Говорна 
функция и зъбни 

протези 
IV 30 20 10    2/1  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема дисциплина. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на профилактични методи и 
средства, решаване на практически задачи, изработване на профилактични програми, 
изработване на реферат, наблюдаване на микроскопски препарати. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се една текуща оценка. 
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Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност „Зъботехник” - Медицински колеж – Пловдив. 
 

АНОТАЦИЯ 
Връзката между фонетиката и протетичната дентална медицина е повече от 

очевидна, което налага подробно да бъдат разгледани причинените от протезните 
конструкции смущения в говора и начините за избягването им. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
1. Да се задълбочат познанията на студентите по въпросите свързани с 

взаимоотношенията между говорна функция и зъбните протези, които придобиват все 
по-голямо значение за ортопедичната профилактика и лечение. 

2. Да се запознаят студентите с особеностите на технологията на изработване на 
зъбопротезните конструкции съобразени с говорната функция. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Студентите да придобият знания и умения относно значението на говорната 

функция при изработването на зъбопротезните конструкции. 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ОРТОПЕДИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ГОВОРНА ФУНКЦИЯ – ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР 
- Фонетика. 
- Първи сведения за говорните органи и възстановяване на говорната функция. 
- Фонетиката през Феодализма. 
- Фонетиката през Ренесанса. 
- Изследвания на речта – ХІХ век първи опити. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
ОРТОПЕДИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ГОВОРНА ФУНКЦИЯ – ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР 
Анатомо-морфологична и функционална характеристика на гласовия канал. 
Исторически обзор – Рентгенографията като метод за изучаване на положението на 
говорните органи – 1951 г. R. Stetson – нов период в развитието на фонетиката 
(въвеждане на физиологичните и акустичните методи). 
- Изследване на гласовите връзки – методи 
- Динамична палатография 
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Анатомо-морфологична характеристика на гласовия канал. 
- Гръклян (Larynx) 
- Гълтач (Pharinx) 
- Устна кухина (Cavum oris) – език, твърдо небце, меко небце 
- Устно предверие (Vestibilum oris) 
- Устни 
- Бузи 
- Зъби. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАСОВИЯ КАНАЛ 
- Гласова функция 
- Говорна функция 
- Разделение на гласовия канал от физиологична гледна точка 
- Устната кухина като място за учленение (артикулация на звуковете) 
Методи за изследване на говорната функция. 
- Методи за проучване на учленителните особености на звуковете 
- Методи за проучване слуховите особености на речта. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
СМУЩЕНИЯ В ГОВОРНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ И СМУЩЕНИЯ 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ПРОТЕЗНИТЕ КОНСТРУКЦИИ 
- Смущения при ДЗР по Кенеди – І, ІІ, ІІІ, ІV клас 
- Смущения при пълно обеззъбяване 
- Смущения предизвикани от горни частични, снемаеми протези (с цяла или 

редуцирана плака) 
- При горни цели протези 
- Смущения при лечение с неподвижни протезни конструкции 
Ортопедични конструкции, съобразени с говорната функция. Фонетични методи в 
клиниката на протетичната стоматология. 
- Функционално фонетичен метод за определяне на централното положение на долната 

челюст. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
ФОНЕТИЧНИ МЕТОДИ В КЛИНИКАТА НА ПРОТЕТИЧНАТА СТОМАТОЛОГИЯ 
- Метод за оформяне на небцовата плака при частични и цели протези 
- Метод за определяне на фонетично неутралното място с функционално динамична 

палатограма 
- Средни стойности на ФНЗ. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
КОНСТРУИРАНЕ НА НЕПОДВИЖНИ ПРОТЕЗИ СЪОБРАЗНО ГОВОРНАТА 
ФУНКЦИЯ 
- Цели коронки 
- Мостови конструкции (във фронталните участъци на съзъбието или дисталните 

участъци) 
- СОЧ крепители. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
КОНСТРУИРАНЕ НА ГОРНИ ЧАСТИЧНИ СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛНО СНЕТА ФУНКЦИОНАЛНО ДИНАМИЧНА ПАЛАТОГРАМА 
Метод за изработване на небцова плака с индивидуален релеф на небцето. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
КОНСТРУИРАНЕ НА ГОРНИ ЧАСТИЧНИ СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛНО СНЕТА ФУНКЦИОНАЛНО ДИНАМИЧНА ПАЛАТОГРАМА 
Конструиране на различни видове частични протези (с огънат бюгел, с цели, 
редуцирани плаки, армирани, скелетирани). 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
КОНСТРУИРАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ СЪОБРАЗНО ГОВОРНАТА ФУНКЦИЯ 
- Функционално фонетични протези 
- Вестибуларно и орално оформяне на плаките на протезите съобразно говорната 

функция. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 
КОНСТРУИРАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ СЪОБРАЗНО ГОВОРНАТА ФУНКЦИЯ. 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗРАБОТВАНЕ 
- Оформяне ръбовете на индивидуалните лъжици 
- Функционално оформяне ръбовете на плаковите протези 
Лабораторни особености в технологията на изработване. 
 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 5 часа 
КОНСТРУИРАНЕ НА НЕПОДВИЖНИ ПРОТЕЗИ СЪОБРАЗНО ГОВОРНАТА 
ФУНКЦИЯ 
- Отливане на работен модел 
- Анализ на работен модел 
- Моделиране от восък на различни видове конструкции. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 5 часа 
КОНСТРУИРАНЕ НА ГОРНИ ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ ПО ФДП. КОНСТРУИРАНЕ 
НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
- Изработване на небна плака с индивидуален релеф на небцето 
- Очертаване на ФНЗ върху модели с различна дълбочина на небцето – анализ 
- Оформяне ръбове на индивидуални лъжици 
- Оформяне на цели протези (орално, вестибуларно и протезни ръбове) анализ и 
заместване с пластмаса. 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. Говорна функция и зъбни протези – Георгиев. 
2. Пропедевтика на протетичната дентална медицина-Ралев, Филчев-2010г. 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ГОВОРНА ФУНКЦИЯ И ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ 

1. Ортопедично лечение и говорна функция – исторически обзор. 
2. Анатомо-морфологична и функционална характеристика на гласовия канал. 
3. Смущения в говорната функция при обеззъбяване и смущения предизвикани от 

протезните конструкции. 
4. Фонетични методи в клиниката на протетичната стоматология. 
5. Конструиране на неподвижни протези съобразно говорната функция. 
6. Конструиране на горни частични снемаеми протези по предварително снета ФДП. 
7. Конструиране на цели протези съобразно говорната функция. 
 
 
 
 
 

КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ГРЕШКИ В 
ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО 

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІII ІV V VІ 

Клинични и 
лабораторни грешки в 

зъбопротезирането 
IV 30 20 10    2/1   

 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема дисциплина. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 
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Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на профилактични методи и 
средства, решаване на практически задачи, изработване на профилактични програми, 
изработване на реферат, наблюдаване на микроскопски препарати. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 
Формира се една текуща оценка. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Старши преподавател специалност „Зъботехник” - Медицински колеж – Пловдив. 
 

АНОТАЦИЯ 
Запазването и възстановяването на дъвкателната функция определя медико-

биологичното отношение на профилактиката и лечението в ортопедичната 
стоматология. Клиничните и лабораторни грешки при изработване на зъбопротезните 
конструкции водят в не малко от случаите до структурни промени, патологични 
състояния и заболявания. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
С въвеждането на дисциплината Клинични и лабораторни грешки целим да 

запознаем студентите с грешките, които могат да се допуснат по време на работа и 
възможностите за тяхното избягване. Всичко това ще доведе до добър краен резултат 
от ортопедичното лечение. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
В края на обучението студентите да знаят основните клинични и лабораторни 

грешки, които се допускат в зъбопротезирането, да ги избягват, което ще доведе до 
повишаване качеството на тяхната практическа работа. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА УСТНАТА КУХИНА И ПАЦИЕНТА ЗА 
ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ 
При съставяне на лечебния план, при саниране на устната кухина, специална 
подготовка на пациента и на протезното поле. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
ГРЕШКИ И УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА УСТНАТА КУХИНА И 
ПАЦИЕНТА ЗА ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ 
Специална подготовка на протезното поле – хирургична, терапевтична, ортодонтска, 
ортопедична. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С ЕДИНИЧНИ КОРОНКИ 
Частични коронки, обвивни коронки – при изпиляване на зъбите, при снемане на 
отпечатък, при ажустиране, при циментиране. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С ЕДИНИЧНИ КОРОНКИ 
Лабораторни грешки. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 
Грешки в планирането, при изпиляването, вземане на отпечатък, ажустиране, 
циментиране. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа  
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 
Лабораторни грешки. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа  
ГРЕШКИ И УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ СЪС СНЕМАЕМИ 
КОНСТРУКЦИИ 
Частични протези. При планиране, вземане на отпечатък, снемане на прикус, проба с 
наредени зъби, ажустиране и даване наставления на болния. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
ГРЕШКИ И УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ СЪС СНЕМАЕМИ 
КОНСТРУКЦИИ 
Частични протези в различните лабораторни етапи на изработване. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа  
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
В отделните клинични етапи. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
В отделните лабораторни етапи. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа  
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С ЕДИНИЧНИ КОРОНКИ 
Разглеждат се възможните грешки при изработването на различните видове обвивни 
коронки, които могат да бъдат допуснати във всеки клиничен и лабораторен етап от 
тяхното изработване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2часа  
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 
Клинични и лабораторни. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ 
Клинични и лабораторни грешки при изработване на плакови частични протези, 
скелетирана моделно лята частична протеза, имедиатна частична протеза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа  
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ 
Траверсно-ставни частични протези, с механични стави, с комбинирани опорно-
задръжни и стабилизирани средства, субтотални протези. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
ГРЕШКИ ПРИ ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 
Клинични и лабораторни грешки. 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Клинични грешки в зъбопротезирането – проф. Попов. 
2. Зъбни протези и ортодонтски апарати – 2000г. проф. Пеев. 
3. Пропедевтика на протетичната стоматология – проф. Ралев и проф. Филчев, 2001г. 
 

 
 

КОНСПЕКТ 
ПО КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ГРЕШКИ В 

ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО 
1. Грешки при подготовката на устната кухина и пациента за зъбопротезиране. 
2. Грешки при зъбопротезиране с единични коронки - клинични и лабораторни 

грешки. 
3. Грешки при зъбопротезиране с мостови конструкции - клинични и лабораторни 

грешки. 
4. Грешки при зъбопротезиране с подвижни протези (частични) - клинични и 

лабораторни грешки. 
5. Грешки при зъбопротезиране с цели протези - клинични и лабораторни грешки. 
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МЕТОДИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ  НА ПРОТЕЗИТЕ – 
„ИВОКАП” СИСТЕМА  

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ III IV V 

Методи за 
завършване на 

протезите - 
Ивокап система 

V 30 6 24     1/2 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема дисциплина. 

Образователно – квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
6 часа лекции, 24 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, решаване на практически задачи, изготвяне на реферати. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изготвяне на реферат. 

Семестриален изпит: 
Текущ контрол-семинар, устно изпитване. 
Заключителен контрол-писмено изпитване в края на семестър. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност „Зъботехник” - Медицински колеж – Пловдив. 
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АНОТАЦИЯ 
В съвременната протетична практика са въведени нови технологии и апаратура с 

цел повишаване естетиката и качеството на изработваните протезни конструкции. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Да прилагат практически основните правила на прецизно дозиране на 

компонентите при подготовката на пластмасата – гаранция за прекрасен синтез от 
здравина, функция и външен вид на протезната конструкция. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Запознаване на студентите от специалност „зъботехник”с новите технологии на 

фирма Ivoclar Vivadent – авангардна технология при завършване на протезните 
конструкции за подвижно протезиране. 
 
 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 
ЛЕЧЕНИЕ НА ТОТАЛНО ОБЕЗЗЪБЕНИ ЧЕЛЮСТИ - ПРЕДИМСТВА НА ИВОКАП 
СИСТЕМА 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 
ОРТОГНАТНО НАРЕЖДАНЕ НА ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ 
Видове. Моделиране. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
ОПАКОВАНЕ – ИВОКАП СИСТЕМА 
Заместване с пластмаса. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ. ОЧЕРТАВАНЕ ГРАНИЦАТА НА ПРОТЕЗАТА 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
ИЗБОР НА ИЗКУСТВЕНИ ЗЪБИ. ИЗРАБОТКА НА ШАБЛОНИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
ОРТОГНАТНО НАРЕЖДАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ ЗЪБИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
ОРТОГНАТНО НАРЕЖДАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ ЗЪБИ 



227 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОТЕЗАТА 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
ОПАКОВАНЕ – ИВОКАП СИСТЕМА 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 
ОПАКОВАНЕ – ИВОКАП СИСТЕМА 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
ИЗПЛАВЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА МОДЕЛА 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 
ЗАМЕСТВАНЕ С ПЛАСТМАСА 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРОТЕЗАТА 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 
ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОТЕЗАТА 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 
ПОЛИРАНЕ НА ПРОТЕЗАТА 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лекционен курс. 
2. Интернет (фирма Ивоклар – 2004 г.) 
3. Видеоматериал на фирма Ивоклар – 2004 г. 
 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО МЕТОДИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОТЕЗИТЕ - ИВОКАП 

СИСТЕМА 
1. Лечение на тотално обеззъбени челюсти. 
2. Ортогнатно нареждане на тотални протези. 
3. Моделиране на протезите. 
4. Предимства на Ивокап системата. 
5. Опаковане – Ивокап система. 
6. Заместване с пластмаса. 
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РАБОТА СЪС СОФТУЕРНИ  
ПРОДУКТИ – WORD И POWER POINT  

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ III IV V 

Работа със софтуерни 
продукти Word и 

PowerPoint 
не 30 10 20    1/2  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема. 

Образователно-квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
10 часа лекции, 20 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Персонални компютри, мултимедия, интернет, СеО -Moodle 

Форми на обучение: 
Упражнения, индивидуална работа, обсъждане, учене чрез правене, задания, обратна 
връзка. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна крайна оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Крайната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени знания и 
умения по време на обучението. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател по информатика от Медицински колеж – Пловдив. 
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АНОТАЦИЯ 
Запознаване на студентите с работата на програмите Word и PowerPoint от офис 

пакeта на Microsoft Office, с продуктивността и огромните възможности на 
персоналния компютър за създаване на текстови файлове, презентиране на различни 
видове информация и да развие у тях правилно мислене за вграждането им в 
съвременното информационно общество. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Надграждане на уменията за работа с текстовия редактор и програмата за 

презентации, усвоени в средния курс. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Студентите умеят да: 
• боравят с графики; 
• работят с формуляри; 
• създават и работят с шаблони; 
• генерират индекси и съдържание; 
• форматират текстови файлове и презентации; 
• боравят с различни опции за печат; 
• работят с анимации. 

 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 
ЗАПОЗНАВАНЕ С WORD 
Запознаване с възможностите на текстовия редактор Word. Създаване на текстов 
документ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ И ТАБЛИЦИ 
Вмъкване на графични обекти в текстовия файл. Форматиране и групиране. Създаване 
и форматиране на таблици. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 4 часа 
ШАБЛОНИ И ФОРМУЛЯРИ 
Създаване на шаблони на документ. Работа с шаблон. Създаване на формуляр. Работа с 
формуляр. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 4 часа 
ИНДЕКСИ И СЪДЪРЖАНИЕ 
Работа със стилове и формати на текст. Създаване на индекси и таблици със 
съдържание. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
ОТМЕТКИ И ПРЕПРАТКИ 
Въвеждане на бележки под черта/ в края на документа, горен и долен колонтитул, 
отметки в текста, препратки в документа и към външни файлове. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
ЗАПОЗНАВАНЕ С POWER POINT 
Запознаване с възможностите на програмата за презентации Power Point. Създаване на 
презентация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 4 часа 
РАБОТА СЪС СЛАЙДОВЕ 
Вмъкване на слайдове. Пренареждане на слайдове. Въвеждане бележки на водещия. 
Създаване на папка за съхранение на презентации. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЯНЕ НА СЛАЙД 
Добавяне и преместване на текст. Оразмеряване. Шаблони и фон. Заглавие и тяло на слайда. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 
ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 
Създаване на графики, нива на графичните обекти, вмъкване на клипарт и графика от 
външен файл, групиране и форматиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 4 часа 
АНИМАЦИИ И ПРЕХОДИ 
Анимиране на презентацията с предефиниране анимации и със зададени от 
потребителя. Преходи между екраните. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 
НАСТРОЙКИ ЗА ПЕЧАТ 
Преглеждане на презентация преди печат. Варианти за разпечатване. Експортиране в 
Word. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Национален образователен портал. Информатика и информационни технологии. 
http://content.e-edu.bg/ 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО РАБОТА СЪС СОФТУЕРНИ 

ПРОДУКТИ – WORD И POWER POINT 

1. Възможности на Word. 
2. Графични обекти и таблици. 
3. Шаблони и формуляри. 
4. Индекси и съдържание. 
5. Отметки и препратки. 
6. Възможности на Power Point. 
7. Работа със слайдове. 
8. Организация и оформяне на слайд. 
9. Графични обекти в презентацията. 
10. Анимации и преходи. 
11. Настройки за печат. 

http://content.e-edu.bg/
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ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. ІI 

Икономика на 
здравеопазването ІІ 15 15 - 1/0 

 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Факултативна дисциплина. 

Образователно – квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Лекции, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Един семестър. 

Хорариум: 
15 часа лекции. 

Средства за обучение: 
Мултимедийни презентации, дискусии. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка в края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от ФОЗ. 
 

АНОТАЦИЯ 
Дисциплината Икономика на здравеопазването изучава основните проблеми на 

пазарната икономика и на икономика на здравеопазването. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Да се запознаят студентите: 
- с особеностите на пазара и стопанската дейност на национално равнище; 
- да формират професионален подход с цел рационално използване на наличните 

средства за обслужване на здравеопазването. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания 

и умения: 
- да се запознаят с основните форми на организацията на икономиката; 
- същността и функциите на парите; 
- стойността и цената на медицинската услуга; 
- финансиране на здравеопазването в Република България. 

 
 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 
Раздел I: Обща икономическа теория 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 
РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС 
Икономически школи. Политическа икономия и икономикс. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час 
СЪЩНОСТ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИКСА 
Функции и методология. Основни проблеми на икономикса. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ НА МАТЕРИАЛНОТО И 
НЕМАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
Икономически закони. Същност и действие в здравеопазването. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 1 час 
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 
Същност, принципи и основни категории. Особености на пазара в здравеопазването. 
Блага – видове блага в здравеопазването. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 
ВЪЗНИКВАНЕ, ФУНКЦИИ И СЪЩНОСТ НА ПАРИТЕ 
Икономически процеси свързани с парите. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 1 час 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ. СТОПАНСКИ КРЪГООБОРОТ 
Основен и оборотен капитал. Основни и оборотни фондове. Амортизация и нейните форми. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 
ИЗМЕРВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ 
Брутен вътрешен продукт. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час 
ИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 
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Раздел II: Икономика на здравеопазването 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 1 час 
ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КАТО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 
СТОЙНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА 
Основни фактори определящи стойността на работната сила. Стойност и цена на 
медицинската услуга. Такси в здравеопазването. Здравето като категория. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 1 час 
КАЧЕСТВО, ЕФЕКТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
Икономическа ефективност. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 1 час 
ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
Начини на финансиране. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 1 час 
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (РАБОТНА ЗАПЛАТА) 
Същност, функции и елементи на трудовото възнаграждение. Заплащане на труда в 
здравеопазването. Системи за заплащане на труда в здравеопазването. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 1 час 
ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
Системи на заплащане на здравните заведения. 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Георгиева Кр. и съавтор, Микроикономикс, част 1, София, 1991 год. 
2. Гладилов С., Делчева Е., Икономика на здравеопазването, График консулт ООД, 

София, 1998 год. 
3. Делчева С., Въведение в икономическата теория, в сборник здравната реформа в 

България, Македония пр. Е с, София, 1997 год. 
4. Великов Н., Обща теория пазарна икономика, част 1, ЕТ Естоникс,София, 1995 год. 
5. Лулански П., Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности, 

унив.изд.,1997 год. 
6. Хертман Гернот, Пазарна икономика, част 1, Булвест 2000, София 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
ПО ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

1. Развитие на икономическата теория от древността до днес. 
2. Същност и предмет на икономикса. Функции и методология. 
3. Основни икономически категории на материалното и нематериалното производство. 
4. Пазарна икономика – същност, принципи и основни категории. Особености на пазара 

в здравеопазването. 
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5. Възникване, функции и същност на парите. 
6. Производствени разходи. Стопански кръгооборот. Основен и оборотен капитал. 

Амортизация. 
7. Измерване на стопанската дейност на национално равнище. Брутен вътрешен 

продукт. 
8. Икономическа динамика и икономически растеж. 
9. Икономика на здравеопазването като научна дисциплина. 
10. Стойност на работната сила. Стойност и цена на медицинската услуга. 
11. Качество, ефект и ефективност на здравеопазването. Икономическа ефективност. 
12. Финансиране на здравеопазването. 
13. Заплащане на труда в здравеопазването. 
14. Финансиране на здравното заведение. 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО 
АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК В 

ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ, 
ФАРМАЦИЯТА, ЗЪБОТЕХНИКАТА И  

САНИТАРНИЯ КОНТРОЛ  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І II III IV V VІ 

“Специализирана 
терминология по 

английски, немски и 
френски език в 

областта на 
здравните грижи, 

фармацията, 
зъботехниката и 

санитарния контрол” 

V 45 - 45   0/1 0/1 0/1  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Факултативна дисциплина. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 
Упражнения, самоподготовка. 
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Продължителност на обучение: 
Три семестъра. 

Хорариум: 
45 часа упражнения. 

Средства за обучение: 
Упражнения, семинари, групова и самостоятелна работа, разиграване на ситуации – 
ролеви игри, мултимедия, система за електронно обучение MOODLE. 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване, в резултат на писмено, устно и тестово изпитване. 

Формиране на оценката: 
Окончателната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени 
знания и умения по време на обучението. Оценката се закръгля до единица и се вписва 
в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 
Текущият контрол включва провеждане на три програмирани теста в края на всеки 
семестър. Оформянето на крайната оценка става въз основа на оценките от писменото 
изпитване и задължителния текущ контрол и участието по време на занятия. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещи преподаватели: 
Преподавател от Медицински колеж – Пловдив. 
 

АНОТАЦИЯ 
Факултативният курс на обучение по чужд език е замислен като естествено 

продължение на учебната програма от І курс, като се обръща изключително внимание 
на специализираната медицинска терминология в областта на здравните грижи, 
фармацията, зъботехниката и санитарния контрол. Тази терминология не може да се 
извади от контекста на живия език, затова паралелно с терминологията се разширяват и 
задълбочават познанията на студентите по отношение на по-сложни граматически 
единици, свързани със стиловите особености на научното изложение. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Да активира речниковия запас на студентите така, че да могат да се справят с 

повечето житейски ситуации, както и да натрупат познания в областта на медицинската 
терминология от тяхната специалност. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Усъвършенстване на езиковите умения, обогатяване на речника от специфична 

медицинска терминология, обогатяване на общата култура, положителна мотивация 
при изучаване на езика. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3 часа 
ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕКА 
Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 6 часа 
ЧОВЕШКА РАСА – ОСНОВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 6 часа 
ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ – ОСНОВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с текст, разиграване 
на ситуации (ролеви игри). 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
Усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации, 
работа със специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 5 часа 
МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА АНАТОМИЯТА И 
ФИЗИОЛОГИЯТА НА ЧОВЕКА 
Усвояване на специализирани познания (думи и термини), превод на специализиран текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 5 часа 
ОСНОВНА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА 
ПАТОЛОГИЯ 
Усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации, 
работа със специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 3 часа 
СТРУКТУРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 5 часа 
РЕШАВАНЕ НА КОНКРЕТЕН СИТУАТИВЕН КАЗУС 
Ролеви игри. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 5 часа 
ДИСКУСИЯ НА СЪОТВЕТНИЯ ЕЗИК ПО ОПРЕДЕЛЕН ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТТА 
НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ, ФАРМАЦИЯТА, ЗЪБОТЕХНИКАТА И САНИТАРНИЯ 
КОНТРОЛ 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 4 часа 
СЪСТАВЯНЕ НА НАУЧНО СЪОБЩЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЕЗИК ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА ТЕМА 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 1 час 
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Немско-български тематичен речник, Д-р Цветана Хесапчиева-Малешкова и 
колектив, С. 1991. 

2. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fuer den Auslaеnderunterricht, Helbig - Buscha, 
Leipzig, 1989. 

3. Deutsch aktiv - Neu. Ein Lehrwerk fuer Erwachsene G. Neuner, T. Scherling, R. Schmidt, 
H. Wilms, S. 1992. 

4. Fachdeutsch-Medizin, Stomatologie, Pharmazie, S. 1990. 
5. Lehr-und Uеbungsbuch der deutschen Grammatik, H. Dreyer, R. Schmidt, Plovdiv, 1994 
6. Deutsch - korrektiver Kurs, B. Safirova, Plovdiv, 1989. 
7. Terminologia medica polyglotta, Dr. P. Arnaudova, S. 1992. 
8. Deutsch im Krankenhaus, Berufsprache fuer Aerzte und Pflegekraefte, Lehr- und 

Arbeitsbuch, Langenscheidt  KG, Berlin und Muenchen, 2009. 
9. Deutsch als Fremdsprache, Programm 2010, Hueber Verlag, 2010. 
10. http://de.wikipedia.org/wiki/Anatomie 
11. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1985. 
12. Кацарова, А. Павлова, Практическа английска граматика, София 1990. 
13. English in Medicine, Cambridge University Press, 2000. 
14. Любов Кожухарова, English for the Medical Community, (Английски за медици, 

медицински сестри, рехабилитатори), София, 1998. 
15. Д-р Христо Босев, Английски език в медицинската практика, Русе, 1993. 
16. Английско-български речник, “Е” ООД, 1997. 
17. Английско-български медицински речник, София, 1992. 
18. Медицинска терминология, София, 1975. 
19. English for Medicine, Course Book in Higher Education Studies, Garnet Publishing Ltd., 

2010. 
20. Nursing, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2011. 
21. Методика на френския език - П. Патев, София, 1974. 
22. Френско-български тематичен речник - Бл. Даков, В. Костова, София, 1977. 
23. Dictionnaire bulgare-francais - Л. Стефанова и др., С. 1981. 
24. Dictionnaire francais-bulgare - Т. С. Томов и др., С. 1978. 
25. Dictionnaire Thematique visuel anglais-francais – J. C. Corbeil, A. Archambault, C. 1992. 
26. Terminologia medica polyglota – Г. Арнаудов, П. Арнаудова, С. 1992. 
27. Culture et civilisation francais – P. Ginestier, D. Mailet, Paris, 1988. 
28. Nouveau dictionnaire des synonymes – E. Genouvrier et col., Paris 1988. 
29. Precis de stomatologie – M. Dochaume. 
30. Larousse Medical, 1998. 
31. Manuel de francais a l’usage des etudiants en medicine en stomatologie et en pharmacie – 

N. Tzonevska, G. Grosdanov, Sofia, 1979. 
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КОНСПЕКТ 
ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО АНГЛИЙСКИ, 

НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНИТЕ 
ГРИЖИ, ФАРМАЦИЯТА, ЗЪБОТЕХНИКАТА И 

САНИТАРНИЯ КОНТРОЛ 

1. История на развитието на човека. 
2. Човешка раса – основна терминология. 
3. Човешката личност – основна терминология. 
4. Терминология в областта на общественото осигуряване. 
5. Медицинска терминология в областта на анатомията и физиологията на човека. 
6. Основна медицинска терминология в областта на медицинската патология. 
7. Структура на здравеопазването – терминологични особености. 
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