
АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 



ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

724 „Дентална медицина и зъботехника“

ПРОФЕСИЯ:

724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“

СПЕЦИАЛНОСТ:

7240101 „Асистент на лекар по дентална медицина“



БАЛООБРАЗУВАНЕ

Тест по Български език и литература /НВО / х 2; 

Тест по Математика /НВО/ х 2;

Оценката по Биология и здравно образование 
от Свидетелството за основно образование х 1;

Оценката по Химия и опазване на околната среда  х 1;

Оценките се приравняват към точкова система.



Завършилите получават:

Диплома за средно образование

Придобиване на правоспособност за професия

Свидетелство за III-та степен на 
професионална квалификация

Европейско приложение към 
Свидетелството за професионална квалификация



Към учебния план:

● Разширено изучаване на чужди езици:

- Английски език – VIII клас – 12ч. седмично
– IX – XII клас – 6ч. седмично

- Английски език по професия - XI – XII клас - 159 ч. годишно

- Немски език – IX – XII клас – 270ч. годишно

- Латински език с медицинска терминология – X клас

● Засилено изучаване на:

- Химия и опазване на околната среда;

- Биология и здравно образование.



• Здравословни и безопасни условия на труд;

• Латински език с медицинска терминология;

• Здравно законодателство;

• Професионална култура и общуване;

• Анатомия и физиология;

• Хигиена и ергономия;

• Организация на работния процес;

• Асистиране в денталната медицина;

• Профилактика и промоция на денталното здраве;

• Дентални болести и образна диагностика.

Учебни дисциплини 
по професионална подготовка:



Практическо обучение

В реална работна среда:

- Дентален център I - Бургас
- BoDent дентална клиника
- Дентална клиника “Бургасдент”

Възможност за работа по проекти

в Германия, Австрия, Гърция, Литва, 

Естония и Словакия. 

Ръководено от високо
квалифицирани дентални 
медицински специалисти.



Професията 

“Асистент на лекар по дентална медицина“ 
дава възможност за успешна реализация в:

дентални центрове на територията на България и ЕС;

сферата на здравеопазването и денталната медицина;

Придобитите знания и умения ще мотивират учениците да
живеят природосъобразно, да ценят и опазват своето здраве и
здравето на своите близки.



Приемете 
предизвикателствата!

Очакваме ви!
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