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РЕЗЮМЕ: Променената социално-икономическа среда в България и новите възможности за 

реализация на професионална дейност пораждат и по-високи изисквания както към 

подготовката на лекарите по дентална медицина, така и към техните практики. 

Професионалното развитие на лекаря по дентална медицина се измерва с постигнатото 

ниво на специализация и поддържане на квалификацията. Технологичното усъвършенстване 

на практиката се основава на модерното оборудване и адекватната организация на 

материалните и човешки ресурси. По отношение на развитието на денталните лекари 

липсват достатъчно данни, които да обяснят сложните и многоаспектни връзки между 

факторите от социално-икономическата среда и промените в професионалните и 

технологическите характеристики на дейността на лекарите по дентална медицина. С 

въвеждане на пазарните механизми,  те се изправят пред съществени предизвикателства: 

конкуренция, свободен избор, пазарно ценообразуване. Цел : Да се проучи мнението на 

студентите дентална медицина относно основните проблеми и предизвикателства, които 

виждат пред тях, когато завършат Университета. Материал и методи: Проучването е 

проведено сред 160 студенти  по дентална медицина от ФДМ при МУ-Пловдив. Използван е 

социологичният метод пряка индивидуална анкета. Резултатите са обработени с SPSS v.10. 

Резултати: Основните проблеми,  които се очертават пред младите дентални лекари са 

липсата на средства за след дипломно обучение и квалификация (тематичните курсове са 

изключително скъпи), както и за оборудване на кабинет; свръх концентрирането на 

дентални лекари в големите градове, особено тези с дентални факултети; липсата на 

държавна политика за регулиране на този процес; остарялата наредба за  придобиване на 

специалност в сферата на здравеопазването (Наредба №1 от 22.01.2015г.), водеща до 

невъзможност за надграждане на знания и квалификации.  

 

Ключови думи: дентална медицина, студенти, проблеми 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 



Eastern Academic Journal                                                                                                          ISSN: 2367–738 

                                                                                                                           Issue 3, pp. 80-84, October, 2019 

 

81 

www.e-acadjournal.org 

SURVEY OF DENTAL STUDENTS' OPINIONS ON THE PROBLEMS AND 
CHALLENGES OF THE PROFESSION 

 
Nina Musurlieva 

 
Medical University-Plovdiv, Bulgaria 

 

_________________________________________________________________________________ 

АBSTRACT 

Aim: To study the opinion of dental medicine students on the major problems and challenges they 

face after graduating.  

Material and Methods: The study was conducted among 160 students of dental medicine at the 

Faculty of Medicine at Plovdiv Medical University. The sociological method used is a direct 

individual survey. The questionnaire includes questions about the main problems and challenges that 

young people face after they have graduated from university. The results were processed with SPSS 

v.10. 

 Results: The main problems that young dental doctors face are the lack of funds for postgraduate 

training and qualification (specialized courses are extremely expensive); over-concentration of 

dental doctors in large cities, especially those with dental faculties; the lack of a state policy to 

regulate this process; the outdated ordinance for acquiring a specialty in the field of health care 

(Ordinance No. 1 of January 22, 2015), which leads to the impossibility of upgrading knowledge and 

specializations.  
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  ВЪВЕДЕНИЕ 

           Променената социално-икономическа среда в България, както и новите възможности 

за реализация на професионална дейност пораждат и по-високи изисквания  към подготовката 

на лекарите по дентална медицина и към техните практики. Професионалното развитие на 

лекаря по дентална медицина се измерва с постигнатото ниво на специализация и поддържане 

на квалификацията. Технологичното усъвършенстване на практиката се основава на 

модерното оборудване и адекватната организация на материалните и човешки ресурси. По 

отношение на развитието на денталните лекари липсват достатъчно данни, които да обяснят 

сложните и многоаспектни връзки между факторите от социално-икономическата среда и 

промените в професионалните и технологическите характеристики на дейността на лекарите 

по дентална медицина. Лекарите по дентална медицина, с въвеждане на пазарните механизми, 

се изправят пред съществени предизвикателства: конкуренция, свободен избор, пазарно 

ценообразуване. 
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        ЦЕЛ 

         Целта на изследването е да се проучи мнението на студентите дентална медицина 

относно основните проблеми и предизвикателства, които виждат пред тях, когато завършат. 

        МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

             Проучването е проведено сред 160 студенти  по дентална медицина (трети, четвърти и 

пети курс на обучение) от ФДМ при МУ-Пловдив. Използван е социологичният метод пряка 

индивидуална анкета. Въпросникът е специално разработен и включва въпроси, касаещи 

основните проблеми и предизвикателства, които младите хора виждат пред себе си след като 

завършат университета. Резултатите са обработени с SPSS v.10. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

          Професията „дентален лекар” е една от регулираните професии в България и тя е изцяло 

либерална. Всеки ново завършил лекар по дентална медицина може да разчита единствено на 

собствени инвестиции (без подкрепа от държавата), ако желае да разкрие собствена практика. 

При поставянето на денталната дейност изцяло в частния сектор в ново установените условия 

модернизацията на оборудването и ползваните консумативи зависят изцяло от финансовите 

възможности на ЛДМ. Така, че между желанията и възможностите съществува финансова 

връзка, зависеща единствено от онова, с което разполага самият зъболекар. Всичките разходи, 

които не са малко, особено при първоначалното разкриване на кабинета, са за собствена 

сметка (Цолов К.2014). Повечето от  ново завършилите постъпват във функциониращи под 

различна форма лечебни звена, като получават процентно възнаграждение за положения труд. 

Друга част наемат кабинети или се опитват да изградят собствени.  В тази връзка на 

респондентите е зададен въпроса „ Къде ще работите след като завършите?”. Диаграма 1 

представя относителните дялове на дадените отговори. 

 

Диаграма 1. Разпределение на отговорите на въпроса „ Къде ще работите след като 

завършите?” 

самостоятел
на практика

28.12%

наемник
57.5%

при родител
14.37%



Eastern Academic Journal                                                                                                          ISSN: 2367–738 

                                                                                                                           Issue 3, pp. 80-84, October, 2019 

 

83 

www.e-acadjournal.org 

            Най-голям е относителният дял на студентите, които смятат да работят в чужди 

практики като наемници (57.5±3.91%). Ще открият собствени кабинети (28.12±3.55%) от 

изследваните. Не са малко и тези, които имат родители зъболекари и  ще започнат при тях 

(14.37±2.77%), което потвърждава изнесеното в литературата, че денталната медицина е 

приемствена професия (Nashleanas B. 2014).  

           Логичен е въпросът откъде ще набавят финансови средства, отговорилите, че ще 

откриват собствени кабинети (Диаграма 2). 

 

 Диаграма 2. Разпределение на отговорите на въпроса „ Откъде ще набавите средства за 

откриване на кабинет?” 

Повече от половината анкетирани (55.6±7.4%) разчитат на заем от банката, (20±5.96%) на 

помощ от родителите и (24.44±6.40%) на собствени спестявания и средства. 

           В условията на пазарна икономика приемът на студенти вече се съобразява не само с 

териториалните нужди от ЛДМ, но и с възможностите от икономическа гледна точка за 

разкриване на кабинети. Ново завършилите специалисти са освободени от задължението да 

постъпят на работа там, където държавните планови органи са прецизирали нуждата. След 

дипломирането те са напълно свободни да избират мястото и формата на практикуване на 

частни начала (Цолов К.2014).  В момента се наблюдава бързо нарастване на броя на лекарите 

по дентална медицина и същевременно с това неравномерността на разпределение на 

денталните практики в страната е силно проявена (Катрова Л. 2014). Всичко това води до 

намалено съотношение брой население на един зъболекар, респективно до по-ниска 

натовареност на практиката с пациенти и печалба (Катрова Л. 2014). Лекарите по дентална 

медицина са неравномерно разпределени по територията на страната. Нараства техният брой в 

градовете и в центрове като Варна, Пловдив, София, където има разкрити и дентални 

факултети . В селата се чувства необезпечена кадрова липса и затруднен достъп до дентална 

помощ. В подкрепа на изказаното твърдение са резултатите от настоящото проучване – 75% 

от анкетираните искат да останат да работят в град и само 25% са готови да отидат да работят 

на село (Диаграма 3). 
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Диаграма 2. Разпределение на отговорите на въпроса „Къде смятате да работите след 

като завършите?” 

         Професията „дентален лекар” изисква непрекъснато надграждане на знания и 

квалификация от страна на практикуващите я. Повече от половината от анкетираните 85% 

споделят, че те биха  виждали затруднения при заплащането на допълнителни 

квалификационни курсове, поради високата им цена. Проблем за ново завършилите се оказва 

и вземането на специалност – 65% искат да специализират, но отново посочват липсата на 

средства като пречка за това, както и липсата на места (в момента на изследването все още 

действа остарялата Наредба №1 от 22.01.2015г., според новата такава по предложение на МЗ 

 специализантът ще се назначава въз основа на срочен трудов договор на длъжност , а не въз 

основа на заповед на ректора като по този начин ще бъде разрешен основният проблем с 

липсата на доходи по време на специализацията и ще се създаде равнопоставеност между 

специализантите).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           Проучването показва, че младите лекари по дентална медицина са изправени пред 

различни предизвикателства в началото на своята кариера – свръхконцентрация на практики в 

големите градове, пораждаща голяма конкуренция, нужда от допълнителна квалификация, 

набавяне и липса на средства. Справянето с тях е трудна, но не и непостижима задача, която 

изисква колаборация и общи действия от страна на Министерството на здравеопазването и 

Български зъболекарски съюз. 
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