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Проявлението на медицинския труд се реализира чрез създаване и предоставяне на 

пациента на медицински услуги. „Здравният продукт” или така наречените „здравни 

грижи” съществено се отличават от другите човешки производствени дейности, което от 

своя страна затруднява определянето, осигуряването и управлението на тяхното 

качество. 

Дъвкателният апарат е началото на цялата храносмилателна система. Неговото 

пълноценно функциониране има отношение, както към дъвкателната, така и към 

говорната функция и естетичния вид на пациента. От съществено значение е да се спазва 

добра профилактика и да се провежда адекватно лечение при възникнала необходимост, 

за да може двете функции да се изпълняват пълноценно. Това има социална значимост и 

висок психопрофилактичен ефект, защото красивата усмивка е нещо прекрасно! 

Придавайки увереност на личността, тя е едно от най-въздействащите невербални 

средства за общуване.  

Лечебно- профилактичните средства в ортопедичната стоматология и зъботехниката 

са специализирани механични индивидуални конструкции, които заместват тъканите и 

органите на дъвкателния апарат, когато те са разрушени или изгубени; укрепват ги и ги 

стабилизират, когато са отслабени или увредени. Тези средства са наречени протезни 

конструкции или зъбни протези. 

Крайната оценка на всяка зъбопротезна конструкция е комплексна, защото се 

осъществява по три основни показателя: профилактичен, функционален и естетичен. За 

нейното обективно отразяване не би трябвало да се отдава преимуществено значение на 

един от тях, за сметка на друг. За да бъде зъбопротезната конструкция изработена 

прецизно, е задължително да бъдат изпълнени няколко важни  условия: да бъде снет 
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точен отпечатък от протезното поле  и да бъде отлят точен модел, по който да се работи. 

Тъй като технологиите за изработване на протезни конструкции не позволяват 

директна работа в устната кухина, е необходимо създаването на работен модел в 

зъботехническата лаборатория, който да отрази точно и вярно всички параметри на 

протезното поле. 

Работният модел е прототип на зъбните редици и меките тъкани в устната кухина. 

Изработва се от твърди материали (гипс, епоксидна смола, твърди силикони и др.) по 

отпечатък от протезното поле с еластичен отпечатъчен материал. 

Отпечатъкът е негативно копие на протезното поле. Той включва анатомични 

структури (зъби, алвеоларни гребени, гранични зони), а в зависимост от клиничния 

замисъл може да отразява и оклузо-артикулационни взаимоотношения между двете 

челюсти и зъбни редици. Прецизно изработеният работен модел трябва да отразява точно 

и вярно информационните данни, които позволяват безупречното, идентично 

пресъздаване на ситуацията от протезното поле на пациента.  

Разбира се, следват още доста редуващи се клинични и лабораторни етапи, които 

трябва да бъдат реализирани на високо професионално ниво, с цел гарантиране на 

оптимални резултати. За това са необходими, както висока професионална 

компетентност, така и развити умения за работа в екип. Самовзискателността, личната 

отговорност и доверието са ключова позиция в отношенията клиника- лаборатория. 

Доброто взаимодействие и сътрудничество между отделните специалисти в 

мултидисциплинарния екип е важно условие както за ефикасността, така и за повишаване 

на личната удовлетвореност на  членовете му. Всяка зъбопротезна конструкция е 

уникална и от гледна точка на своята индивидуалност, тя е неповторима. Този факт още 

повече повишава отговорността на всички, които са ангажирани в нейното създаване. 

Моделът представлява важно звено в процеса на създаване  на протезната 

конструкция. За да бъдат изпълнени високите изисквания, предявявани към  работните 

модели, са разработени различни видове системи. Наличието на несъвършенства по 

отношение на точността, неминуемо води до компрометиране на протезата и влошаване 

на крайния резултат. 

Ако разгледаме различните видове модели от времето на класическите методи, през 

рационалните, до моделите изработени чрез 3D лазерен принтер, виждаме че системите 

за създаване на модели са се развили в зависимост от необходимостта за изработване на 

различните видове протезни конструкции. Все повече работни модели пресъздават по 
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неповторим начин както протезното поле, така и обкръжаващите го тъкани. 

Липсата до този момент на обзорно проучване на предлаганите на денталния пазар 

системи за отливане на работни модели, насочи изследователския ни интерес към 

проблема. Фактът, че не беше открита в достъпната наша и чужда литература 

информация за дефиниране на употребата на системи за отливане на работни модели, 

съобразно клиничния случай повишава значимостта на получените  анализи  не само от 

теоретична, но и от методическа и практична гледна точка. 

 

МОНОГРАФИЧЕН ТРУД 

1. Ангелова С. Конвенционални и цифрови отпечатъчни методи в неснемаемото 

протезиране. Медицински университет - Варна. ISBN 978-619-221-010-6, 2016 

Отпечатъкът на протезното поле, конвенционален или цифров е основният носител 

на клиничната информация. Ако са налице отклонения от неговата точност, те неминуемо 

ще рефлектират върху точността на бъдещото протетично възстановяване. Важно 

условие за успешна практика е спазването  на клиничния и лабораторния протокол. 

Познаването на утвърдените закономерности е от съществено значение за създаването на 

точни и хармонично интегрирани реставрации.               

В настоящия труд са разгледани конвенционалните отпечатъчни материали  и тяхната 

обработка. Направен е обзор на материалите и технологиите за създаване на аналогови и 

цифрови работни модели. Специално внимание е отделено на интраоралните и 

екстраоралните скенери. Направена е класификация на методите за  пресъздавеане на 

протезното поле при изработването на неснемаеми зъбопротезни конструкции. Разгледан 

е виртуалният артикулатор, като са посочени предимствата му. Направен е опит да се 

анализират тенденциите в съвременната зъботехника от гледна точка на отпечатъчните 

методи и материали. Данните се базират на резултати от експерименталните проучвания 

на учени и специалисти от различни области, проведени през последните 10 години. 

Настоящият труд е насочен най-вече към студентите по зъботехника и дентална 

медицина, за да допълнят  и обогатят своите познания в областта на отпечатъчните 

материали и методи. 

           Без претенции за пълна изчерпателност, монографията може да представлява 

интерес  и  за практикуващите зъботехници и лекари по дентална медицина. 
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УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

1. Абаджиев М., С. Ангелова. Видове системи за работни модели в зъботехниката. 

Медицински университет - Варна, 2016 (под печат) 

Идеята за това учебно помагало е на доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м., 

зам.-декан по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения на ФДМ 

към МУ-Варна. То е съобразено с актуализираната учебна програма по дисциплината 

“Технология на зъбните протези“. Негов съавтор е Светлана Пенева Ангелова – 

преподавател по зъботехника в МК към МУ-Варна. Тя е негов успешно защитил 

докторант. 

Ръководството представя резултатите от проведения експеримент за установяване на 

микроподвижността на подвижните пънчета, чиято методика е разработена за пръв път у 

нас. То е богато илюстрирано, като по-голямата част от снимковия материал е авторски. 

Направен е и сравнителен анализ на съществуващите на денталния пазар и в 

денталната практика системи за създаване на работни модели, като е предложена 

класификация на типовете системи. Отправени са препоръки за практиката, относно 

употребата на видовете системи, съобразно клиничния случай, което би улеснило 

медицинските специалисти в избора на прецизна система в практиката им. 

Това е първото по рода си у нас обзорно учебно помагало на предлаганите на 

денталния пазар системи за създаване на работни модели. 

Издаването на ръководството ще бъде полезно за обучението на студенти по дентална 

медицина и зъботехника. То предлага начални теоретични знания за видовете системи и 

дефинира тяхната употребата, съобразно клиничния случай, като дава възможност за 

придобиване на необходимите професионални компетенции. 

 

ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ 

1. Angelova Sv. M. Varneva, The systems for moulding of working models and the need of 

methodology for their use-an actual problem for the current curriculum in the programme,, 

Dental technician”, Международная научно - практическая конференция, Педагогика 

психология и обществознание 2014, Актуальнме проблемм современного 

образования, Сборник статей,(сборник зарегистрирован в базе РИНЦ), ISBN 

978-5-9905899-1-9, Брянск, РФ, октомври 2014, 24-28 
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The technology of assembling denture constructions does not allow direct work in the 

mouth cavity. There is a need to construct a working model in the dental laboratory, which 

recreates correctly all the parameters of the denture field. 

The presence of deviations in its accuracy leads to deterioration of the final product. In 

order to respond to the high requirements for working models, there are developed different 

systems for their moulding. It turns out that their practical use is not as vast as it is supposed to 

be and it is not an underlying part of the core curriculum of the students in the programme 

“Dental Technician”. The aim of the research is to establish the working dental technicians’ 

view of whether there is a need of developing a methodology for the use of systems for 

moulding of working models based on specificity of the clinical case. In order to achieve this, 

we used a sociological method. We used a survey form created by us and containing 20 

questions. Subjects of our research were 25 dental technicians from: Varna, Burgas, Dobrich, 

Shumen, Silistra and Russe. The analysis of the results gives us an opportunity to draw the 

following conclusions: There is a demand for such training (72%). There is a need for a 

development of an algorithm directed to the accomplishment of the goal, structuring of the 

programme and planning of the resources. 

 

2. Пенева Св., Димитрова Т., Йорданов Й. Практическо обучение по технология на 

зъбните протези на студентите от медицинския колеж на Медицински уничерситет - 

Варна. Варненски медицински форум, ISSN 2367-5519, т. 3, 2014, приложение 4. с. 

205-209 

Технология на зъбните протези е важна учебна дисциплина при обучението на 

студентите от специалност „Зъботехник”. В нея се изучават основните конструкционни 

принципи и технологията на изработване на най-често и най-широко употребяваните 

зъбопротезни конструкции. Практическите дейности, изпълнявани в лабораториите на 

учебното заведение, имат голямо значение за формирането на двигателни и технически 

умения и навици.По време на практическото обучение по учебната дисциплина се 

придобиват знания, умения и навици, които по-късно се превръщат в професионално 

поведение. Формира се чувство за отговорност и нагласа за непрекъснат контрол и 

самооценка. Целта на проучването е да се установи студентското мнение относно 

качеството на практическото обучение по дисциплината Технология на зъбните протези. 

За постигане на целта използвахме социологически метод. Разработената от Отдел за 

управление на качеството към МУ – Варна, анкетна карта съдържа закрити въпроси за 
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проучване на мнението и открити за събиране на препоръки.Обект на изследване са 50 

студенти от І, ІІ и ІІІ курс – специалност,,Зъботехник” в МК – Варна. Те представляват 

50% от студентите в етап на обучение през учебната 2013/2014 година. Анализът на 

резултатите навежда към следните по-важни изводи: Според студентите предвиденият 

хорариум за учебна та дисциплина е достатъчен за формиране знания и умения, 

необходими за успешна практика. Високата удовлетвореност на студентите от 

практическото обучение по учебната дисциплина е доказателство за педагогическия 

професионализъм на преподавателите и качеството на обучение, което дава възможност 

за придобива- не на практически умения и компетенции. 

 

3. Пенева, Св., С. Тончева, Информираност на лекарите по дентална медицина и 

зъботехниците в гр. Варна относно употребата на видовете системи за отливане на 

работни модели, Социална медицина, 2* 2015,37-38 

Работният модел е прототип на зъбните редици и меките тъкани в устната кухина. 

Той трябва да отразява точно онези информационни данни, които позволяват 

безупречното, идентично пресъздаване на ситуацията от протезното поле на пациента. 

Целта на проучването е да се установи информираността относно употребата на видовете 

системи за отливане на работни модели на лекарите по дентална медицина и 

зъботехниците в гр. Варна. Обект на изследване са 63 лекари по дентална медицина и 17 

зъботехници в гр. Варна. Това са повече от 10% от действащите лекари по дентална 

медицина и зъботехници в гр. Варна през настоящата 2015 год. Анализът на резултатите 

навежда към следните по-важни изводи: информираността и на двете групи респонденти 

относно употребата на видовете системи не е много добра. Има необходимост от 

по-задълбочено обучение на студентите по дентална медицина и зъботехника по време на 

базовото им образование по тези теми. 

 

4. Пенева С. Тончева С. Зависимост между качеството на зъбопротезникт конструкции 

и начина на отливане на работния модел. Здравни грижи, ISSN 13122592, бр. 2, 2015, 

с. 41-45 

Лечебно-профилактичните средства на ортопедичната стоматология и зъботехника са 

особени механични индивидуални конструкции, които възстановяват и заместват 

тъканите и органите на дъвкателния апарат, когато са отслабени или увредени. Тези 

средства са наречени протезни конструкции или зъбни протези. Крайната оценка на всяка 
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зъбопротезна конструкция е комплексна. За да бъдат моделите по-точни и с високо 

качество са създадени различни видове системи. Ако разгледаме моделите от времето на 

класическите методи, през рационалните, до моделите изработени чрез 3D лазерен 

принтер виждаме, че системите за създаване на модели са се развили в зависимост от 

необходимостта от изработване на различните видове протезни конструкции. Целта на 

проучването е да се установи мнението относно вличнието на употребата на системи за 

отливане на работни модели върху качеството на зъбопротезните конструкции на 

лекарите по дентална медицина, зъботехниците и управителите на СМТЛ в 

Североизточна България. За постигане на целта използвахме социологически метод. 

Обект на изследване са 648 респонденти от Североизточна България. Проучването е 

осъществено през периода септември – октомври 2014 г., допълнено през 

ноември-декември 2014 г. и януари-февруари 2015 г. Анализът на резултатите ни 

навежда към следните по-важни изводи: Остава недостатъчно ясен въпросът отннасящ се 

до определянето на точността на неподвижната протетична конструкция в зависимост от 

избора на една или друга система. Съществува необходимост от изработване на критерии 

за избор на система за отливане на работни модели в зависимост от клиничния случай. 

 

5. Варнева, М., М. Москова, Св.Ангелова. Исторически сведения за ортодонтията, 

Здравни грижи, ISSN 1312-2592, бр.3, 2015/9, 45-51 

Загубата на зъбите и тяхното неправилно разположение е свързана с нарушения в 

храносмилането, затруднения в говора и увреждане на външния вид и лицето. Още от 

дълбока древност социалният характер на човешкото съществуване е наложил да се 

търсят начини и средства за възстановяване, заместване и подреждане най-вече на 

предните зъби от естетически съображения. Историята показва, че в ортодонтията се 

развиват различни течения, подобно на реката, която непрестанно сменя посоката си. 

Реално лечение на проблемите с неправилно подредените зъби се изнамира едва около 

1700 г., когато стоматологичната наука и практика преживяват напредък. Целта на обзора 

е чрез проучване на литературни източници да очертаем пътя на „реката ” ортодонтия, да 

споменем важни събития и имена, основни направления и течения през отделните 

исторически етапи. 

 

6. Dikova Ts, Dzhendov Dz, Simov M, Katreva-Bozukova I, Angelova S, Pavlova D, 

Abadzhiev M, Tonchev Ts. MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE 
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TECHNOLOGIES FOR PRODUCTION OF DENTAL CONSTRUCTIONS. Journal of 

IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, ISSN 1312-773X, vol. 21, issue 4, 

974-981 

The aim of the present paper is to make a review of the modern trends in the development of 

the technologies for production of dental constructions. Three are the main trends in production 

technologies in dentistry last 30 years: digitalization, simulation and implementation of additive 

technologies. The simulation occurred first and due to the computers development it underwent 

fast progress from the mathematical calculations and analytical analysis to the 3D modeling and 

visualization. Thus Computer Aided Engineering (CAE) was developed, allowing dental 

constructions with optimal design to be produced by optimal technological regimes. 

The first Computer Aided Design (CAD) – Computer Aided Manufacturing (CAM) systems 

were created in 1970s as a result of the digitalization. In this mode of operation at first virtual 3D 

model is generated by CAD, which then is used for production of the real construction by CAM. 

The CAD-CAM systems allow fabrication of dental restorations which is difficult or impossible 

to be manufactured by conventional technologies. The development of CAD unit runs from 

indirect scanning of the plaster model for obtaining data for the 3D model to direct scanning of 

the prosthesis area. While the development of CAM unit leads to direct manufacturing of the 

real dental construction using subtractive or additive technologies. The future development of 

the CAD-CAM systems as a whole characterizes with transition from closed to open access 

systems, which make them more flexible. 

In the late 1980sthe new approach to the production of constructions appeared – by addition 

of material layer by layer. The additive technologies were developed. They characterize with 

building of one layer at a time from a powder or liquid that is bonded by means of melting, 

fusing or polymerization. Stereo lithography, fused deposition modeling, selective electron 

beam melting, laser powder forming and inkjet printing are the methods, mostly used in 

dentistry. Due to the great variety of the additive manufacturing processes various materials can 

be used for production of different dental constructions for application in many fields of 

dentistry. 

The simulation, digitalization and implementation of additive technologies in dentistry led to 

fast development of the technologies for production of dental constructions last decade. As a 

result many of manual operations were eliminated, the constructions’ accuracy increased and the 

production time and costs decreased. 
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7. Ангелова С.П., Абаджиев М.З., Симов М.И., Тончев Ц.Л. Требования к 

лабораторньш моделям со съемньши пни при работе с CAD-CAM. АКТУАЛЬНЬ1Е 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЬХ ИССЛЕДОВАНИЙ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА. ВОРОНЕЖ. ISSN 2308-8877, 2015 г. № 7 часть 3 (18-3), с. 300 – 303 

Конвенциональные техники изготовления рабочих моделей имеют свои недостатки: 

большой разход времени (чередование клинических и лабораторных этапов); 

разноплановые объемные изменения, ведущие к нежелательным отклонениям в точности 

и прочности протезных конструкций. Эти и ряд некоторых других причин, ведут к 

использованию оптичных сканирующих методов и микропроцессоров в 

стоматологической практике. 

Создание 3D - модели с помощью сканиравания и компьютерного моделирования, 

основывается на переносе данных о зубных рядах, через интраоральный оптический 

слепок. Следует обработка данных с помощью специального софтера и создается 

стереолитографическая модель. Тенденцией сегмента CAD - CAM систем, является 

полная оцифровка процесса: начиная от препарирования, заканчивая фиксацией готовой 

конструкции. 

 

8. Angelova S., Varneva M., Abadjiev M. (Republic Bulgaria) The working models in dental 

technology and the systems for their moulding / Ангелова С. П., Варнева М. А., 

Абаджиев М. З. (Республика Болгария) Рабочие модели в зуботехнике и системм для 

их изготовления, EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, 

EDUCATION AND TECHNOLOGY VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 

PRACTICAL CONFERENCE, ISSN 2410-2873, №5( 6), Moscow, 23-24 JULY, 2015 

The accurately prepared working model should present correctly the informational data that 

allows the precise, identical reconstruction of the state of the patient’s denture field. Depending 

on the possibility of mobilising the pinlay (the support), there are two main types of models: 

with fixed supports (they are predominantly used to recreate the information from the 

antagonists) and with movable supports. The use of models with movable supports is a leading 

one in the practice because they have a number of advantages, such as: an access to the 

approximal areas, optimum visibility in the cervical area, etc. If we look at the different types of 

models in dental technology – from the time of the classical methods, through the rational ones, 

to the models created with a 3D laser printer, we can see that their moulding systems have 

developed in relation to the need of creating different types of denture constructions. 
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9. Пенева С. МИКРОПОДВИЖНОСТ НА ПОДВИЖНИТЕ ПЪНЧЕТА ПРИ 

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА ОТЛИВАНЕ НА РАБОТНИ МОДЕЛИ. 

Варненски медицински форум, ISSN 2367-5519, т. 4, 2015, приложение 4, стр. 369 – 

372 

Работният модел, по който впоследствие ще бъде изработена дадена зъбопротезна 

конструкция, е необходимо да бъде идентично копие на ситуацията в устата на пациента. 

Той трябва да пресъздава точно както наличните анатомични структури, така и 

оклузо-артикулационните взаимоотношения между двете челюсти. Все повече работни 

модели възпроизвеждат по неповторим начин не само протезното поле, но и 

обкръжаващите го тъкани. Едно от най-съществените неудобства на моделите с 

подвижни пън- чета е, че те предизвикват промяна на коректната си позиция чрез 

наклоняване или ротиране на опорите си. Целта на настоящото проучване е да се докаже, 

че колкото по-високотехнологична е системата, толкова по-малкоподвижни са нейните 

опори. За постигане на целта използвахме лабораторен метод. Методиката на 

експеримента включва: изработването на 220 модела, разпределението им в ІV групи в 

зависимост от начина на фиксиране на мобилната опора. На- правени са по 30 измервания 

на всяко зъбно пънче с помощта на Periotest. Резултатите са регистрирани и са направени 

следните по-важни изводи: Има съществена разлика в отклонението по отношение на 

посоката на измерване (палатинална / вестибуларна и дистална / медиална) при отделните 

видове системи. Разлика се наблюдава и по отношение на сравняването с нормата, като 

системата с най-близки резултати до нормата е 3D модел, а най-голямо отклонение има 

при системата DVS, чиито фрагменти са сепарирани с диамантен сепаратор за 

палатинална / вестибуларна посока. Системата Artimax дава най-голямо отклонение от 

коректната позиция за дистална / медиална посока. За да бъдат избегнати максимално 

нежеланите реакции по отношение на подвижността на мобилните опори, е добре да не се 

работи без съседните фрагменти, защото стабилността намалява. Преимуществено да се 

употребяват двойни пинове. Моделите да бъдат изработвани задължително от твърд гипс 

или свръхтвърди композитни материали. 

 

10. Пенева С., Василева Е., Хлебаров И. МОТИВИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 

ЗЪБОТЕХНИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ. 

Варненски медицински форум, ISSN 2367-5519, т. 4, 2015, приложение 4, стр. 373-377 

Основният източник на инфекции в практиката на денталните лекари и зъботехници е 
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контактът с биологични агенти – възбудители на хепатит В и СПИН. Близкият контакт с 

пациентите улеснява предаването по въздушно-капков път. С въвеждането на 

изискванията за добра практика, щателното измиване на ръце, използването на предпазни 

средства, рискът от контакт с биологични агенти намалява значително. Повишеният 

професионален риск при някои специализирани медицински дейности налага 

приложението на допълнителни мерки, които трябва да бъдат прибавени към комплекса 

от универсални предпазни мерки. Целта на проучването е да се установи студентското 

мнение относно необходимостта от употребата на профилактичния подход в тяхната 

бъдеща професионална реализация като зъботехници, за да не подлагат на риск себе си и 

своите близки. За постигане на целта използвахме социологически метод. Анкетната 

карта е собствено разработена. Тя съдържа закрити въпроси за проучване на мнението и 

открити за събиране на препоръки. Обект на изследване са 63 студенти от І, ІІ и ІІІ курс – 

специалност ,,Зъботехник” в МК-Варна, като те представляват повече от 50% от 

студентите в етап на обучение през учебната 2014/2015 година. Анализът на резултатите 

навежда към следните изводи. Според студентите най-важните мерки за формиране на 

профилактична компетентност у бъдещите здравни специалисти са: осигуряване на 

непрекъснато обучение и практическа подготовка на зъботехниците (включително и на 

студентите) по проблемите на епидемиологията и профилактиката на различните видове 

инфекции. Осъществяването на мониторинг и контрол върху спазването на предпазните 

мерки. Качествената дезинфекция и деконтаминация на повърхности и пособия, както и 

надеждната дезинфекция на постъпилите в зъботехническата лаборатория отпечатъци са 

сред най-важните предпоставки за здравословни и безопасни условия на труд. 

 

11. Пенева С., Симов М., Цонев И., Атанасова Д. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 

НА ФАСЕТИТЕ ОТ КОМПОЗИТ И ПОРЦЕЛАН. Варненски медицински форум, 

ISSN 2367-5519, т. 4, 2015, приложение 4, стр. 378-382 

В човешкото общество броят на хората, които свързват успеха и благоденствието с 

красивата усмивка, нараства неимоверно много. Създаването на младежки облик чрез 

реставрацията на микроелементите на усмивката, които времето унищожава, се превръща 

в цел на твърде много хора. За начало на успешната реставрация на перфектната усмивка 

чрез фасети се приема делото на холивудския зъболекар Charles Pincus. От тогава до днес 

са разработени много технологични въведения: престехника, CAD/ CAM технологии за 

изработване на керамични фасети, светлинно полимеризиращи композити като 
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алтернатива на порцелановите фасети. Вече няколко години е възможно да бъдат 

фиксирани фасети и върху непрепарирани зъби. През 2007 година се въвеждат 

изработените от прес- керамика Lamineers. Фасетите се доказват като много щадящо и в 

същото време много естетично средство за възстановяване на фронтални зъби. Целта на 

проучването е да се конкретизират основните предимства и недостатъци на фасетите от 

композит и порцелан и да се популяризират направените изводи. За постигане на целта 

използвахме социологически метод. Анкетната карта е собствено разработена. Тя 

съдържа закрити въпроси за проучване на мнение- то и открити за събиране на 

препоръки. Обект на изследване са 158 стоматолози и 43 зъботехници. Анализът на 

резултатите навежда към следните по-важни изводи. Фасетите от порцелан са оценени 

по-високо по отношение на естетиката. Приоритетна е употребата на композитни фасети 

при фронтални реставрации на пациенти до 18-годишна възраст. Всеки клиничен случай 

е уникален и затова трябва да се подхожда индивидуално. 

 

12. Dikova Ts., Dzhendov Dz., Katreva I, Pavlova D., Simov M., Angelova S., Abadzhiev M., 

Tonchev Ts. POSSIBILITIES OF 3D PRINTER RAPIDSHAPE D30 FOR 

MANUFACTURING OF CUBIC SAMPLES. Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, 

ISSN 2367-7244, vol. 2, No 1, 2016. p. 9-15 

The purpose of the present paper is to establish experimentally the possibilities of the 3D 

printer Rapidshape D30 for manufacturing of standard cubic samples from different types of 

monomers and to evaluate their geometrical accuracy and roughness. 

Standard cubic samples with dimensions 5 mm х 5 mm х 5 mm were printed from all the 

materials, given by the producer, in two ways of dimensional orientation according to the base – 

horizontally and inclined at 45о. They were manufactured with 3D printer Rapidshape D30, 

working on the stereolithography principle with LED light. 

It was established that: 

 The samples, made of NextDent Surgical Guide, have the highest dimensional accuracy 

and the lowest deviation interval in the both ways of placement. This polymer 

characterizes with the highest thickness of the polymerization layer – 0,100 mm, but it is 

transparent, thus ensuring the entire polymerization throughout the whole layer’s depth. 

NextDent C+B, intended for manufacturing of temporary crowns and bridges, occupies a 

middle position compared to the other 6 materials. 

 Nearly in all the materials the surface roughness of the cub with horizontal placement is 
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lower than that of the cub printed inclined (average values of Ra 0,46-2,69 µm and Ra 

1,74-2,77 respectively). 

 In 3D printing the surface roughness depends on the thickness of the polymerization 

layer and the inclination to the printing direction. The thicker the polymerization layer 

and the larger the slope, the higher the surface roughness. 

 

13. Katreva I, Dikova Ts., Abadzhiev M., Tonchev Ts., Dzhendov Dz., SimovM., Angelova S., 

Pavlova D., Doychinova M. 3D-PRINTING IN CONTEMPORARY PROSTHODONTIC 

TREATMENT. Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, ISSN 23677244, vol. 2, No 1, 2016. 

p. 16-20 

The purpose of the present paper is to make a review of applications of 3D-printing in 

contemporary prosthetic treatment as this modern technology has become widely spread not 

only in industry but in medicine and dentistry too.It is a form of additive manufacturing 

technology where a three dimensional object is created by laying down successive layers of 

material. 

 

14. Ангелова С., Симов М., Тончев Цв. ОЦИФРОВЬ1ВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. РОЛЬ И МЕСТО 

ИНФОРМАЦИОННЬ1Х ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. Сборник 

статей. Международной научно-практической конференции. ISBN 978-5-906845-429, 

3 февраля 2016 г., 191-193 

Создание 3D модели с помощью компьютерного моделирования в 

стоматологической практике может быть выполнено несколькими способами: 

стереолитография, трехмерное моделирование струи, ламинирование. Системы 

развиваются и совершенствуются непрерывно. Цифровые системы интраоральных 

оптических слепок имеют большой потенциал для развития. В дальнейшем они найдут 

все более широкое применение в повседневной стоматологической практике. 

Предсказуемый эстетический результат повышает мотивацию пациента на лечение. 

 

15. Ангелова С., Симов М., Тончев Цв. МОДЕЛИ, СОЗДАННЬЕ С ПОМОЩЬЮ 

СКАНИРОВАНИЯ И КОМПЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. РОЛЬ И МЕСТО 

ИНФОРМАЦИОННЬХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. Сборник 

статей. Международной научно-практической конференции. ISBN 978-5-906845-429, 



14 

 

3 февраля 2016 г., 193 – 196 

Интраоральное взятие осуществляется через миниатюрный сканирующей головки и 

линзы с диаметром 1 см., расположенный над кавитетная препарата в рот. Этот метод 

позволяет быть сделаны заранее форму и размеры будущих постоянны реставраций, 

принимая во внимание характеристики лица и улыбки каждого пациента. 

Несмотря на недостатки интраоральных оптических слепок, ета технология 

производства зубопротезных конструкции занимает в среднем около часа или час - 

полтора. Инновационные технологии в сочетании с индивидуальным подходом, дают 

высокие эстетические результаты. 

 

16. Дикова Ц., М. Симов, С. Ангелова, С. Тончева. Професията на зъботехника при 

съвременните условия. Варненски медицински форум, ISSN 2367-5519, т.5, бр. 2, 

2016, 82-87 

Целта на настоящата статия е да се анализира професията на зъботехника при 

съвременните условия и развитие на технологиите. През последните 30 години 

технологиите за производство на дентални конструкции претърпяват бурно развитие, 

което се изразява в три основни направления: цифровизация, симулация и въвеждане на 

технологиите за послойно изработване на детайлите. В зъботехническите лаборатории 

това доведе до: 1. коренна промяна в професията на зъботехника – свеждане на ръчния 

труд при изработване на денталните конструкции до минимум, преминаване към 

CAD-CAM производство, повишаване на компютърните умения и квалификация на 

зъботехниците; 2. коренна промяна в работата и взаимоотношенията на екипа дентален 

лекар - дентален асистент - зъботехник; 3. глобализация в световен мащаб на здравните 

услуги в денталната медицина и „здравен туризъм“, които оказват обратен положителен 

ефект и спомагат за създаване на клиники и зъботехнически лаборатории със 

специалисти и оборудване на високо европейско и световно ниво. 

 

17. Ангелова С. Рабочие модели имитационной десен, International scientific and practical 

conference “World science”, ISSN 2413-1032, N 4, Vol 2, 4/2016, 24 – 25 

The study of the topography of the arches of the oral entrance along their entire length and 

depth is important for the orthopedic treatment in full edentulism, because the position of the 

vestibular prosthesis edges, which have in the vaults, largely depend on the stability and 

functional fitness goals dentures. 
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The separation of models with the help of different systems (Pindex, Zeiser, Accu- Trac, Di- 

Lock) facilitates the work, because it creates conditions for clarity on inaccessible approximal 

and cen’ical surfaces, but during cutting and grinding leads to loss of important periodontal 

information. 

 

18. Ангелова С. Преимущества и недостатки рабочих модели мобильнмх пней, 

International scientific and practical conference “World science” ISSN 2413-1032, N 4, Vol 

2, 4/2016, 26 – 27 

The working model, which will be used later to create a denture construction, has to be an 

identical copy of the situation in the patient's mouth. It should correctly reconstruct the present 

anatomical structures as well as the occlusion and articulation interactions between the two 

jaws. One of the more important disadvantages of the models with movable pinlays is that they 

cause an alteration in their correct position through leaning or rotating of their supports. The 

methods of the experiment includes: constructing 220 models, their distribution in IV groups, 

depending on the way of fixing the movable support. There have been done 30 measurements of 

each dental pinlay with the help of Periotest. The results have been registered and the following 

more important conclusions have been drawn. 

 

19. Ангелова С. Рабочие модели с аналогами для зубопротезную имплантологию, 

International scientific and practical conference “World science” ISSN 2413-1032, N 4, Vol 

2, 4/2016, 28 – 29 

The healing plan for restoring dentition through prosthetics on implants be prepared and 

implemented by the competent dentists. To develop prostheses on implant-ups, the dental 

laboratory must have working models, which include analogues implants. The role of the dental 

technician also should not be underestimated. 

 

20. Ангелова С., Х. Бозуков, М. Симов, В. Великова. Роль ассистента-стоматолога в 

лечении детей. Иновационнме технологии в науке и образовании. Сборник 

материалов VI Международной научно-практической конференции, ISSN 24133981, 

Чебоксарм, 19 июня 2016, N2 (6), 63-65 

Aвторы статьи отмечают, что наличие стоматологического ассистента в команде 

имеет важное значение для эффективного лечения. Необходимость ассистента в процессе 

лечения оценивалась родителями детей, которые имеют чувствительные зубы или другие 
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проблемы, связанные с болью до или во время лечения, что является трудным и 

длительным процессом, когда врач работает в одиночку. Большинство детей волнуются, 

когда идут на лечение зубов, и специалисты должны быть обучены разным способам 

помощи ребенку в преодолении стресса. 

 

21. Ангелова С., Х. Бозуков, М. Симов, Н. Цветков. Видм модельнмх материалов. 

Иновационнме технологии в науке и образовании. Сборник материалов VI 

Международной научно-практической конференции, ISSN 2413-3981, Чебоксарм, 19 

июня 2016, N2 (6), 66-69 

В статье представлена рабочая модель, которая в целях практической стоматологии 

является прототипом зубных ряд и мягких тканей в полости рта. Изготовляется из 

твердых материалов (гипса, эпоксидной смолы, твердые силиконы и т. д.) в след 

протезного поля с эластичным оттискным материалом. Выбор материала для отливки 

рабочей модели соответствует технологии изготовления будущих зубных протезов. 

Модельные материалы непрерывно улучшаются. 

 

22. Ангелова С., Х. Бозуков, Н. Цветков, М. Симов. Осложнения нелеченмх бляшек 

индуцированнмх заболеваний. Сборник материалов VI Международной научно- 

практической конференции, ISSN 2413-3981, Чебоксарм, 19 июня 2016, N2 (6), 70-72 

В статье отмечены такие причины бляшек индуцированных заболеваний, как кариес 

и его осложнения (пульпит, периодонтит) и пародонтоз (гингивит, пародонтит). Они 

являются результатом плохой гигиены полости рта, отсутствия мотивации для ее 

совершенствования и отсутствия медицинского образования. При отсутствии лечения 

пульпит может привести не только к потере зуба, но и переходу воспалительного 

процесса на ткани челюсти и сепсису (в основном у людей с резко сниженным 

иммунитетом), поэтому его необходимо лечить. 

 

23.  Ангелова С., В. Великова, Х. Бозуков, М. Симов. Оценка качества услуг, 

предлагаеммх студентами детской стоматологии в ФДМ-Варна. Сборник материалов 

VI Международной научно-практической конференции, ISSN 2413-3981, Чебоксарм, 

19 июня 2016, N2 (6), 72-75 

Будущие стоматологи постоянно работают с пациентами и после завершения своего 

образования могли бы начать работу немедленно, без прохождения практики. Авторами 
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рассмотрена Болгарская Стоматологическая Ассоциация, которая проводит частые 

встречи с новыми членами, чтобы быть в курсе современных технологий и новейших 

методов, которые становятся популярными в стоматологическом мире. 

 

24.  Ангелова С., В. Великова, Х. Бозуков, М. Симов. Оценка качества услуг, 

предлагаеммх студентами, обучающимися в ФДМ - Варна. Сборник материалов VI 

Международной научно-практической конференции, ISSN 2413-3981, Чебоксарм, 19 

июня 2016, N2 (6), 75-79 

В работе рассмотрена проблема выбора стоматологических кабинетов, основанная на 

принципе доступности и удобства. С этой точки зрения медицинские школы являются 

предпочтительным выбором из-за комплексности лечения, репутации, доступности и 

профессиональной компетентности врачей. Больные обращаются к медицинским 

специалистам не только для лечения зубов и облегчения боли, но и для проведения 

профилактики. 

 

25. Ангелова С., М. Симов, Н. Цветков. Advanced combined prosthodontics with Bar 

system. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, 

ISSN 2413-3981, Чебоксарм, 19 июня 2016, N2 (6), 80-82 

Авторы отмечают, что традиционный протез опирается на десну и не поддерживается 

с помощью имплантатов. Протез с опорой на имплантаты используются, когда человек не 

имеет зубов в челюсти, однако достаточно кости, в которою могут быть интегрированы 

имплантаты. Такой тип протеза сделан, как правило, для нижней челюсти, потому что 

традиционные зубные протезы для нижней челюсти менее стабильны. Тем не менее 

протезирование этого типа может быть создано и для верхней челюсти. Плаковая часть на 

акриловой основе успешно имитирует десны, фарфоровые или пластмассовые зубы 

прикреплены к ней. Требуется не менее двух имплантатов, на которых будет закреплен 

протез. Для того чтобы сделать ее более функциональной, необходимо ежедневное 

очищение. 

 

26. Бозуков Х., В. Великова, С. Ангелова, М. Симов. Вреднме привмчки, связаннме с 

гингиеной полостирта. Последствия. Сборник материалов VI Международной 

научно-практической конференции, ISSN 2413-3981, Чебоксарм, 19 июня 2016, N2 

(6), 83-86 
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Плохие привычки могут привести к ухудшению гигиены полости рта и тяжелых форм 

инвалидности зубов и челюстных деформациях. Необходимо регулярно проводить 

профилактику в раннем детстве и изучить возможные способы лечения последствий. 

Материалы и методы: история, статус, анализ поведения в социальной среде детей, в 

возрасте до 15 лет, прошли в клинические залы ФДМ – Варна, за период сентябрь 2015 г. 

– март 2016 г. Авторы отмечают, что плохие привычки приводят к серьезному 

повреждению зубов и зубных рядов, поэтому детей необходимо избавлять от вредных 

для их здоровья привычек. 

 

27. Бозуков Х., М. Симов, С. Ангелова. Стоматологическое здоровье и диабет. Сборник 

материалов VI Международной научно-практической конференции, ISSN 2413-3981, 

Чебоксарм, 19 июня 2016, N2 (6), 86-89 

Профилактика стоматологических заболеваний у больных сахарным диабетом имеет 

большое значение, потому что диабет является одним из основных рисков для 

заболеваний пародонта. Диабетики более склонны к инфекционным заболеваниям, в том 

числе и к пародонтальным. Уменьшение слюны может способствовать развитию 

бактерий и накоплению бляшки. Сухость во рту может привести к воспалению, язвам, 

инфекциям и кариесу. Регулярные визиты к стоматологу важны. Исследования 

показывают, что лечение заболеваний десен может помочь улучшить контроль уровня 

сахара в крови у больных сахарным диабетом и уменьшить прогрессирование 

заболевания. 

 

28. Бозуков Х., М. Симов, С. Ангелова. Гигиена полострирта у подростков. 

Стоматологическое здоровье и диабет. Сборник материалов VI Международной 

научно-практической конференции, ISSN 2413-3981, Чебоксарм, 19 июня 2016, N2 

(6), 89-91 

В данной работе рассмотрена важная проблема гигиены полости рта у подростков. Ее 

поддерживание и профессиональная чистка стоматологом будут способствовать 

снижению кариеса. Macula cariosa alba после введения агентов для гигиены полости рта, 

зубной пасты с фтором и другими претерпевает реверсирование. 

 

29. Симов М., Х. Бозуков, С. Ангелова, В. Великова. Ассистент стоматолога - 

необходиммй элемент для эффективной командм. Сборник материалов VI 
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Международной научно-практической конференции, ISSN 2413-3981, Чебоксарм, 19 

июня 2016, N2 (6), 95-97 

Как отмечают авторы данной статьи, ассистент стоматолога является новинкой для 

болгарского стоматологического здоровья. Пациенты, которые чувствуют себя 

удовлетворенными, указывают, что в стоматологической практике есть сестра, которая 

служит в качестве ассистента. Это доказывает необходимость присутствия такого члена в 

стоматологической команде, который позволит повысить качество обслуживания и 

удовлетворенность пациентов. Ассистент стоматолога является основой общения между 

пациентом и стоматологом и играет важную роль в успехе лечения. 


