
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО НА
БЪЛГАРСКАТА  АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ЗЪБОТЕХНИК

Анализът на постигнатото през последните година и няколко месеца от
Управителния и Националния съвет на Асоциацията показва, необходимостта
от изготвяне и приемане на Нова стратегия за развитие утвърждаването както
на Организацията, така и на професията.

Настоящата стратегия е разработена в съответствие със следните нормативни 
документи: 

 Закона за съсловните организации
 Устава на Българската асоциация на зъботехниците 
 Закона за лечебните заведения 
 Закона за медицинските изделия 
 Закона за здравето 
 Стратегията за развитието на Висшето образование през периода 2021-

2030 
 Националната стратегия за учене през целия живот 
 Европейските директиви, отнасящи са до регулираните професии, 

такава, каквато сме и ние, и други нормативни документи

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

I. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 
1. Промяна на ЕДИ за приравняване степента професионален 

бакалавър: в степен бакалавър.
2. Изготвяне на проект за магистърска степен.
3. Изготвяне на проект по наредба н.12 на МЗ във връзка с определяне 

на критериите за провеждане на учебните стажове от студентите по 
зъботехника в СМТЛ.



4. Изготвяне на проект за квалификационна рамка, квалификационни 
нива и правилник за издаване на сертификат за квалификация.

5. Изработване на проект за продължаващо обучение.
6. Проект за нова учебна програма за колежите във връзка с 

горепосочените ЕДИ, увеличаване на часовете по ТЗП  и 
включването им в учебната програма.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ:

1. Създаване на Комисия по образование и квалификация.
2. Вписване на комисията в устава на  БАЗ.
3. Приемане на Правилник за работа на комисията (план, срокове, 

отчети) към УС.

II. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Поддържане и актуализиране на националния регистър.
2. Поддържане и актуализиране на уебсайт.
3. Избиране на редакционна колегия за печатното издание на списание 

„Зъботехническа лаборатория“.
4. Приемане на програма за обучителни и информационни семинари на

членове на ръководните органи на БАЗ, както и на редови членове.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ:

1. Създаване на Комисия по информационно обслужване.
2. Приемане правилници за работа на комисията, на редакционната 

колегия на списанието „Зъботехническа лаборатория“, както и 
Правилник за поддържане и актуализиране на уебсайта.

III. PR – ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Запознаване на обществото с професията „зъботехник“.



2. Създаване на информационен поток за работа на БАЗ (институции и 
медии).

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ:

1. Избор на PR.
2. Правилник за работа на PR.

IV. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА УРЕДБА

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Правен анализ на статута на БАЗ и професията зъботехник.
2. Актуализиране на съществуващата нормативна уредба.
3. Изготвяне на цялостни проекти за законодателни инициативи във 

връзки с промени на ЗЛЗ, ЗМИ, НЗОК.
4. Предоставяне на правна информация на членовете на БАЗ на 

уебсайта на асоциацията.

ОСЪЩЕСТВАВАНЕ:

1. Създаване на нова Комисия по законодателство и нормативна уредба
към УС на БАЗ.

2. Изработване Правилник за работа на комисията. 
3. Изработване на план за работа на комисията.
4. Качване на актуална информация във връзка с регистрация, 

отчетност, счетоводни и правни въпроси, отнасящите се до 
членовете на БАЗ на страницата на асоциацията.

V. ИКОНОМИЧЕСКА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Повишаване възможността за допълнително финансиране на 
организацията (търговска дейност, кандидатстване по европроекти, 
организиране на различни събития – семинари, форуми, курсове, 
обучителни проекти).

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ:

1. Избиране на отговорник.
2. Приемане на Правилник за стопанска и икономическа дейност.



3. Изготвяне на план за дейността и представянето му на УС на БАЗ за 
утвърждаване.


