
                

 

Доц. д-р Марио Милков е роден на 06.06.1968 г. в град Варна. През 2002 г. придобива специалност по 

оториноларингология. От 2013 г. е доцент към Факултета по дентална медицина на Медицински университет 

„Проф. Параскев Стоянов„ в гр. Варна, Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия. Има 

специализации в  Клиника по "Оториноларингология, хирургия на глава и шия" във Вюртцбург,  

Оториноларингологична клиника по ОРЛ – Инзелщпитал в град Берн,  Клиника по оториноларингология, 

хирургия на глава и шия в град Бохум, Департамент по оториноларингология и максило фациална хирургия, 

Саураски медикал център – Тел Авив. Има участие в осемдесет курса като допълнителна квалификация по 

отология, отоневрологията, аудиология, осикулопластика, лазерна и радиофреквентна хирургия в областта на 

ушите носа, гърлото и шията, обструктивна сънна апнея, неонатален скрининг, ринология, алергология,  

професионално значими заболявания, здравен мениджмънт, биоматериали, аудиторните импланти и др. 

Главен редактор на списанието „Международен бюлетин по оториноларингология” (Варна) и е в издателския 

борд на Austin Journal of sleep disorder. Президент е на Българскато дружество по обструктивна сънна апнея и 

хъркане, Секретар на Балканското дружество по оториноларингология, Председател на Варненска асоциация 

по превенция на слуха на новородени и Секретар на Европейската академия по Отология и невроотология за 

България. Член на 22 международни дружества и асоциации. 

 

Assoc. Prof. Dr. Mario Milkov was born on 06.06.1968 in Varna. In 2002 he gained a degree in otorhinolaryngology. 

Since 2013 he is Associate Professor at the Faculty of Dental Medicine of the Medical University "Prof. Paraskev 

Stoyanov "in Varna, Department of Prosthetic Dentistry and Orthodontics. He has specializations at the Clinic of 

Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery in Würthburg; Otorhinolaryngology Clinic Inselspitals in the city of Bern; 

Clinic of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery in Bochum; Department of Otorhinolaryngology and 

Maxillofacial Surgery, Sourasky Medical Center, Tel Aviv. He has attended eighty courses as an additional 

qualification in otology, otoneurology, audiology, ossiloplasty, laser and radiopharyngeal surgery in the ear, throat and 

neck, obstructive sleep apnea, neonatal screening, rheology, allergology, medical significant diseases, health 

management, biomaterials , auditory. Chief editor of the Journal of International Otorhinolaryngology (Varna) and he is 

in the publishing board of the Austin Journal of sleep disorder. He is President of the Bulgarian Society for Obstructive 

Sleep Apnea and Snoring, Chairman of the Varna Association for Hearing Prevention in Newborns and Secretary of 

the European Academy of Otology and Neurotology for Bulgaria. 


