
 
 

Академична визитка 

Д-р Веселина Тодорова, дм 

Година  
Академично развитие, преподавателска 

активност и квалификация 

2007 
Медицински университет – Пловдив, Факултет 

по дентална медицина, 
Магистър по дентална медицина 

2007 
Асистент Катедра „Оперативно зъболечение и 

ендодонтия“ 

2014 
Придобита специалност по Оперативно 

зъболечение и ендодонтия 
2021 Придобита ОНС доктор 

Допълнителни 
квалификации 
(краткосрочни 
специализации, 

курсове) 

2008: Теоретико-практически курс: „Основни 
принципи в съвременното ендодонтски 

лечение – триизмерна ендодонтия.“ – д-р С. 
Димитрова и  

„ Биомиметични аспекти на консервативното 
възстановяване при дистални зъби“ – доц. д-р 

Иван Филипов, дм 
2008: Лекционен курс: „ Когато ендодонтията 
срещне технологията. Новости в машинното 

инструментиране“ – проф. д-р Филип Слейман 
2009: Лексионен курс: „ В търсене на естетика 

съчетаваша лекота в работата: композити за 
фронтални и дистални зъби“ – д-р Рафаел 

Беолки 
2012: Лекционен курс:  „The modern dentist – 
Artist or Lege Artis? – Prof. Simone Grandini 
2014: Практически курс: “ Систематика и 

техника за успешни директни възстановявания 
при дъвкателни зъби“ – проф. д-р Радосвета 

Василева, дм 
2014: “Management of iatrogenic events. 

Diagnosis and management of root resorption. 
Searching for hidden canas. –“ D-r Marga Ree 
2019: Master Class, Prof. Arnaldo Castellucci 

Italy – теоретично-практически курс; 
2020 Теоретико-практически курс: “ Er: YAG 

лазери в денталната медицина – основни 
принципи. “



 
 

Доц. д-р В. Стефанова, д-р Симеонов 

Области на научни 
интереси 

Минимално-инвазивна дентална медицина.  
Методи за ранна диагностика на зъбния 

кариес. Неинвазивни, микро и минимално-
инвазивни методи за лечение на зъбен кариес. 
Съвременни техники за оформяне на корено-

каналната система. 
Бременност и зъболечение. 

Членство в научни и 
професионални 

организации, 
експертни групи, 

комисии 

БЗС, СУБ, БНДДМ 

Участие в програми за 
следдипломно и 
продължаващо 

обучение  
(теоретични и 
теоретично-
практични) 

Филипов. И, Тодорова В. Минимално инвазивна 
дентална медицина. Неоперативни и минимално 
инвазивни методи за лечение на зъбния кариес. 

Акредитирана обзорна статия в On line списание 
на БЗС, продължаващо обучение 15.05.2014 

 

Научен/Клиничен 
Ръководител  

на студентски кръжок  

 “Сравнение на практическите умения с лява и 
дясна ръка на студенти от трети курс“  

(2012-2013) 
„Ранна диагностика на начален  апроксимален 
кариес, неоперативно и минимално-инвазивно 

лечение“ 
(2018-настоящ момент) 

Вътреуниверситетски/ 
извънуниверситетски 

проекти 

Вътреуниверситетски проект Докторантски и 
постдокторантски проекти“, № ДПДП-08/2018 
на тема “Възможности за ранна диагностика и 

микроинвазивно лечение на начални 
некавитирани апроксимални кариесни лезии.”, 

започнат на 03.09.2018, завършен на 
03.09.2019 

Водещ изследовател: Д-р Веселина Тодорова; 
Научен ръководител: Проф. д-р Иван 

Филипов, дм 
Изследователи: д-р Ренета Петрова, доц. 

Милена Мурджева, доц. Анелия Стоянова, 
Абдул Халик и Панкаж Верма ( студенти 

ФДМ)
Вътреуниверситетски/ 
извънуниверситетски  

Младежко научно дружество “Асклепий”,  
 МУ – Пловдив, конкурс “Наука и младост” 



 
 

награди (2005 – 1во място, 2006 – 2ро място) 
 

Научна сесия с международно участие Дни на 
медицинската наука 05.11-09.11 2012 –  2ро 

място (постер) 
Общ брой 

пълнотекстови 
публикации  

(рецензирани статии) 

15 

Общ брой научни 
съобщения (доклади и 

постери) 
16 

Общ брой цитирания 
 

11 

 

 

 


