
С Т А Н О В И Щ Е 

на конкурс за получаване на научното звание „доцент” 

по научната специалност „Лицево-челюстна хирургия” 

съгласно обява в ДВ БР. 105 от 06.12.2013 г. 

за нуждите на катедра „Орална и Лицево-челюстна хирургия и СОД” при ФДМ – Варна 

 

от проф. д-р ДОАН ЗИЯ, д.м. 
                                                                                                   

Относно конкурс за придобиване на научно звание "ДОЦЕНТ ПО НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" при Катедрата "Орална и 

лицево-челюстна хирургия и СОД“ при ФДМ-гр.Варна обявен в ДВ бр.105/ 06.12.2013 

г. с единствен кандидат доц. д-р РОСЕН ГОСПОДИНОВ КОЛАРОВ, д.м. 

Доц.д-р Росен Коларов е роден на 10.06.1959 год. в гр.София. Завършва 

Стоматологичния факултет – София през 1984 г. Работи като участъков стоматолог в с. 

Дибич, окр. Шумен. 

През м.юни 1985 год. е избран за редовен асистент в катедрата по Хирургична 

стоматология и ЛЧХ към Стоматологичен факултет – София. 

Доц. Коларов води упражнения на студенти по стоматология и медицина и 

участва в обучението на специализанти и стажанти, като младши, старши и главен 

асистент. 

През 2005 г. доц. Коларов успешно защитава дисертация на тема"Социално - 

медицински аспекти на синдрома на Сьогрен". 

През 2007 г. е избран за доцент от ВАК по научната специалност „Хирургична 

стоматология” код 03.03.04.  

От 2001 г. е и Управител на  Специализираната Болница по Лицево-челюстна 

Хирургия - София. 

Национален Консултант по Лицево-челюстна хирургия. 

Председател на Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по 

Лицево-Челюстна Хирургия. 

От 2013 г. води лекционен курс по пропедевтика и клиника на Оралната и ЛЧХ, 

като гост лектор във ФДМ-Варна. 

        

НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

В конкурса доц. Коларов участва с 55 публикации, от които 1 автореферат, 46 

реални публикации от тях 3 в чужди списания и 8 научни доклада. 



Рецензираните научни трудове се разпределят по следния начин: 

            1 автореферат, 46 публикации, от които в 10 е самостоятелен автор, в 8 – първи 

автор, в 10 – втори и в 18 – трети и четвърти автор. По място в авторските колективи в 

близо 40%  от научните трудове доц. Коларов е самостоятелен или първи автор, което 

потвърждава неговото водещо и активно участие на  изследовател и учен. 

Тематично научните трудове на доц. Коларов са основно в областта на 

конкурсната специалност, разглеждат значими въпроси в областта на  

диагностиката и лечението на заболяванията в  ЛЧО, микробиологични изследвания 

във връзка с възпалителните заболявания, като две от тях са публикувани 

във водещи световни издания. От научните статии 8 са посветени на изследвания на 

някои системни заболявания и отраженията им върху ЛЧО. При тези заболявания 

основно внимание е обърнато на синдрома на Сьогрен, като се посочва алгоритъм на 

поведение. В публикациите свързани със социалните и организационни аспекти, 

доц. Коларов задълбочено анализира слабостите в тази област и посочва начини за 

тяхно подобряване. 

Доц. Коларов непрекъснато усъвършенства лечебната си дейност, прилагайки 

новите методи и техники в своята диагностична и оперативна работа. 

Кандидата е изграден преподавател и клиницист. Притежава четири 

специалности. Защитил е докторска дисертация и е избран за доцент през 2007 г. 

във ФДМ гр. София. Управител на Специализирана Болница по ЛЧХ. Гост лектор във 

ФДМ гр. Варна. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доц. д-р Росен Коларов е единствен кандидат в конкурса за ДОЦЕНТ по научна 

специалност "Лицево-челюстна хирургия" за нуждите на катедра "Орална и лицево-

челюстна хирургия и СОД" – гр. Варна. 

Научната продукция, творческата активност и преподавателската дейност на 

кандидата напълно съответстват на наукометричните показатели. 

Доц. Коларов е изграден хирург и се ползва с изключително име, като 

преподавател и лечител, сред своите колеги. 

Убедено давам положителна оценка за избор на доц. Росен Господинов Коларов 

за "ДОЦЕНТ" по научна специалност "Лицево-челюстна хирургия" за нуждите на 

Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД" при ФДМ към МУ – гр. Варна. 

20.05.2014 г.                                                                 

гр. Варна      проф. д-р Доан  Зия, д.м. 


