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Академична визитка 

Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм, мзм 

Година  
Академично развитие, преподавателска 

активност и квалификация 

1984 
 

2011  

Висш Медицински Институт „Иван Петрович 
Павлов“: 
Специалност – стоматолог 
МУ – Пловдив, Факултет по обществено здраве: 
Магистър по здравен мениджмънт 

1990 
1997 
1999 

Специалности: – „Специалист стоматолог“ 
                              „Терапевтична стоматология“ 
                              „Кариесология и ендодонтия“  

1987 
1990 
1996 

2008 – 2010 
2010 - 2012  

Асистент 
Старши асистент 
Главен асистент 
Отговорник за научната дейност на к-ра ОЗЕ 
Главен административен асистент на к-ра ОЗЕ 

2006 ОНС „Доктор“ 
2008 Доцент 
2014 Професор 

Допълнителни 
квалификации 
(краткосрочни 
специализации, 

курсове) 

 
1. Медицинска педагогика; удост. № 

1235/09.02.1990г., 
2. Начални познания за персоналните 

компютри – 1998 г. 
3. Компютърна грамотност с текстообработка и 
електронни таблици - 2001 г.  
4. Здравен мениджмънт; удост. №135/05.07.2002 г.  
5. Експерт по “Оценка и акредитация на лечебни 
заведения” по наредба №13/30.07.2003г. на МЗ; 
сертификат от  28.03.2004г. 

Области на научни 
интереси 

Естетично възстановяване дефектите на ТЗТ. 
Биомиметика.

Членство в научни и 
професионални 

организации, 
експертни групи, 

комисии 

БНДДМ, БЗС 
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Пленарни лекции  
(национални, 

международни) 

1. Седми научен конгрес на БЗС, 15-16 юни 
2007 г.: Избелване на зъби – изкуството да 
накараме пациентите да се усмихват повече“

2. Клиничен семинар на БЗС: „Биомиметични 
аспекти на консервативното възстановяване 
при дистални зъби“ – 2008 

3. СУБ: „подход на денталния лекар при 
пациенти с депресия“ – 2011 

4. Първи национален ендодонтски форум: 
„Ендодонтски мотори и инструменти – 
критичен анализ и параметри на успеха“ – 
2012 

5. Семинар на БЗС – Хисар: 
„Микробиологични аспекти на 
ендодотското лечение“ 2014 

6. Трети национален ендодонтски форум: 
„Адхезивно възстановяване на ендодонтски 
лекувани зъби“ - 2014

Участие в програми за 
следдипломно и 
продължаващо 

обучение  
(теоретични и 
теоретично-
практични) 

Лектор по Продължаващо медицинско обучение 
на лекарите по дентална медицина от 2011 до 2014 
година 

Научни проекти  

1. Владимиров Ст., Луканов Л., Узунова Й., 
Филипов И. Изследване количествата на 
остатъчен мономер при дълготрайно вложени в 
устата компоненти и медикаменти при 
стоматологично лечение – Университетски проект 
№ 1/2003 (завършен 2005г.) 
2. Владимиров Ст., Луканов Л., Сарафян В., 
Филипов И., Узунова Й., Филипова М., Ганчевска 
П. Влияние на остатъчни мономери от 
стоматологични КМ върху клетъчни култури – 
Университетски проект № 22/ 2004 (завършен)  
 
3. Филипов И, Ничева Ст, Узунова Й, Иванов Г, 
Гарджева П, Станимирова И, Мандова В „Влияние 
на биодеградационните продукти при директни и 
индиректни композитни възстановявания върху 
тъканите в устната кухина и оралния биофилм 
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според степента на полимеризация и отделяне на 
остатъчни мономери” – Университетски проект № 
НО – 17/2012 (завършен 2015 г.) 
 
4. Филипов И., Георгиев К., Добрев Ил. к-ра 
Микробиология УХТ – Пловдив, Jonida Katroshi, 
студент, МУ – Пловдив, ФДМ, Osama Banna, 
студент МУ-Пловдив, ФДМ, Танев М., 
стажант, МУ – Пловдив, ФДМ “Създаване на in 
vitro модел на орален биофилм върху композитна 
повърхност – морфологично и генетично 
изследване” Проект № СДП-04 МлУ – 2016/2017 
/ЗАВЪРШЕН 2017 Г./ 
 
5. Иван Филипов, Веселина Тодорова – к-ра ОЗЕ, 
ФДМ, МУ – Пловдив, Ренета Петрова- 
НДНИВМИ, БАБХ, НРЛ “Бяс и контрол на 
ефективността от ваксинирането“ , главен 
асистент, Милена Мурджева- Секция 
Молекулярна имунология, ИБИР БАН, докторска 
степен по имунология, доцент, Анелия Стоянова-
Катедра Зоология, Биологически факултет 
ПУ“Паисий Хилендарски“, доктор, доцент, Абдул 
Халик - ФДМ Пловдив, студент по дентална 
медицина, Панкаж Верма -ФДМ Пловдив, студент 
по дентална медицина 
“Възможности за ранна диагностика и 
микроинвазивно лечение на начални 
некавитирани апроксимални кариесни лезии.” 
Проект № ДПДП-08/2018 завършен 2019 г. 
 
 
6. Филипов И., Кръстев Б.“Минимално инвазивни 
техники за апикална остеотомия. 
Рентгенологични, Лазерни, Kлинични 
проучвания.” № ДП/ ДП 09.2018 – завършен 2019 
 
  

Вътреуниверситетски/ 
извънуниверситетски  

награди 

1. Младежко научно дружество „Асклепий“, 
МУ – Пловдив, конкурс Наука и младост – 
2009 – второ място 
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2. Награда на Ректора на МУ за най-добре 
представен научен проект – 2018 г. – първо 
място 

Общ брой 
пълнотекстови 

публикации  
(рецензирани статии) 

75 

Общ брой научни 
съобщения (доклади и 

постери) 
55 

Общ брой цитирания 
 

104 

 

 


