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Телефон

Александър Миладинов Апостолов
ул. „Хан Аспарух” № 2, София, ПК 1463, България
02 9230 763

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

Българин
24.01.1966г.

Трудов стаж 25 години
Дати
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2015г.– след конкурс, назначен за Началник Клиниката по съдебна
медицина и деонтология при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София.
2015г.– назначен за ВРИД Началник Клиника по съдебна медицина и
деонтология при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София.
2015г.- след конкурс, назначен като „Доцент” в Катедрата по съдебна
медицина и деонтология при МУ- МФ- София.
От 2003г. - Отговорник на Сектор „Живи лица, веществени
доказателства и ДНК анализ” на Клиниката по съдебна медицина и
деонтология /КСМД/.
2002 г.- избран за „главен асистент” в Център по съдебна медицина и
деонтология /ЦСМД/.
2000г.- назначен в Лаборатория за ДНК анализ на КСМД.
1999г.- назначен в Лаборатория за изследване на веществени
доказателства на КСМД.
1998г.- избран за „старши асистент” в КСМД.
1996 г. – след конкурс, избран за „младши асистент” в КСМД.
1992г.- назначен за „ординатор” в КСМД*.
* Описаните по- горе длъжности са заемани в Катедрата по съдебна
медицина и деонтология /КСМД/ на Медицинския УниверситетМедицински Факултет, София- България и в Клиниката /Центъра/ по
съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ “Александровска” ЕАД–
София.
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Заемана длъжност или позиция

Основни дейности и отговорности

2015г.– след конкурс, назначен за Началник Клиника по съдебна
медицина и деонтология при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София.
2015г.- след конкурс, назначен за „Доцент” в Катедрата по съдебна
медицина и деонтология при МУ- МФ- София.
От 2003г. - Отговорник на Сектор „Живи лица, веществени
доказателства и ДНК анализ” в Клиниката по съдебна медицина и
деонтология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД– София.
От 2003г. - отговорник на Лаборатория „ДНК анализ” в Клиниката по
съдебна медицина и деонтология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД–
София.
От 2003г. - отговорник на Лаборатория „Веществени доказателства” в
Клиниката по съдебна медицина и деонтология в УМБАЛ
“Александровска” ЕАД– София.

1.
2.
3.
4.

Научно- изследователска дейност.
Преподавателска дейност.
Експертна дейност.
Ръководно- административна дейност.

5. Експерт /вещо лице/ в съдилищата на Република България на всички
нива.
6. Водене на студенти по медицина и дентална медицина от
Медицински Университет- София по „Съдебна медицина и
деонтология”.
7. Преподаване на специализирано упражнение и лекционен курс
„Веществени доказателства и ДНК анализ” на студенти по медицина,
докторанти и специализанти от Медицинския Университет- София.
8. Преподаване на студенти по медицина и дентална медицина по
програми
за
следдипломна
квалификация,
стажантски
и
квалификационни курсове в Медицински Университет- София- по
предмета „Съдебна медицина и деонтология”.
9. Участия в изпитни комисии към МУ- МФ- София и комисии към
УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София.

Име и адрес на работодателя

1.Университетска болница “Александровска” ЕАД– София, бул.”Св.
Георги Софийски” № 1, ПК 1431 /Клиника по съдебна медицина и
деонтология, ул. „Здраве” № 2/.
2. Медицински Университет- Медицински Факултет, София,
бул.”Св. Георги Софийски” № 1 /Катедра по съдебна медицина и
деонтология, ул. „Здраве” № 2/.
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Вид на дейността или сферата на
работа

Професионални направления на работа и дейност:
1. Работа във всички области и направления на съдебната медицина
като експерт /вещо лице/ при Предварителни производства на
органите на МВР и Прокуратурата на Р. България.
2. Съдебномедицинска експертиза и изследвания за идентификация на
личността, при спорен родителски произход и при изследване на
биологични следи по веществени доказателства чрез фрагментен
ДНК анализ.
3. Съдебномедицинска експертиза и изследване на биологични следи
по веществени доказателства чрез серологични методи.
4. Съдебномедицинска травматология - изследване на трупове при
насилствена смърт (убийства, самоубийства, нещастни случаи).
5. Съдебномедицинска патология и танатология при случаи на
скоропостижна смърт (ненасилствена смърт).
6. Съдебномедицинска токсикология.
7. Съдебномедицински експертизи на живи лица при престъпления
против личността, полови престъпления и др..
8. Био- трасологични съдебномедицински експертизи.
9. Съдебномедицински експертизи по писмени данни, по материали
от досъдебни и съдебни производства.
10. Огледи на местопроизшествие.
11. Проучвания по деонтологични и правни въпроси.

Образование и обучение
Дати
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2015г.- след конкурс, присъдено научно звание «Доцент» по научната
специалност «Съдебна медицина»- шифър 03.01.59.
2013г.– завършено второ висше образование и придобита
образователно- квалификационна степен „Магистър” с професионална
квалификация „Здравен мениджър”- диплома серия МУС №
032981/20.12.2013г. на ФОЗ- МУ- София.
2009г. – защитен дисертационен труд и присъдена научно- образователна
степен „Доктор” – PhD (по научна специалност „съдебна медицина”) в
Медицинският Университет- Медицински Факултет, София- България.
Диплома № 32850/19.01.2009г. на ВАК.
1997г. – призната специалност – „Съдебна медицина”- свидетелство
Серия, АС № 003660/10.06.1997г..
1992 г. – дипломиран лекар с Магистърска степен “Physician”- MD диплома № 010639/13.10.1992г. на ВМИ- гр. София.
1986г.- завършил 22- ро СОУ „Г.С.Раковски”- София.
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Наименование на придобитата
квалификация

2013г.- Магистърска степен - „Обществено здраве и Здравен
мениджмънт” с професионална квалификация „Здравен мениджър”.
2009г.- Доктор по медицина- MD, научно- образователна степен
„Доктор” – PhD (научна специалност- „Съдебна медицина”), Диплома №
32850/19.01.2009г.
1997 г.- придобита медицинска научна специалност “съдебна
медицина“.
Квалификационни курсове:
1. 1999г.- Въведение в Педагогиката- база ИСУЛ.
2. 2000г.- Патологична анатомия- на база Катедра по Патологична
анатомия при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София.
3. 2005г.- Съдебномедицинска идентификация на личността.
4. 2005г.- Съдебномедицинска токсикология.
5. 2005г.- Съдебномедицинска биотрасология.
6. 2006г.- Съвременни насоки и методи за изследване при спорен
родителски произход и веществени доказателства чрез ДНК-анализЛектор.
7. 2006г.- 3 курса към СДО на МУ- София по „ДНК анализ,
биотрасология и идентификация на личността”- Лектор.
8. 2012г. – ДНК анализ при полови престъпления- Лектор.
9. 2013г. – ДНК анализ при полови престъпления- Лектор.
10. 2014г. - завършен курс „Медицински английски език за академични и
научни цели”, ниво С2.
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Основни предмети/ застъпени
професионални умения

Практическа дейност:
I. Провеждане на Високоспециализирано упражнение и изнасяне на
лекции на тема „Изследване на веществени доказателства и ДНК анализ”,
както и пълен лекционен курс на студенти по Медицина, Дентална
медицина, Докторанти, Специализанти, както и по Модулни програми за
следдипломна квалификация. Описаното преподаване е уникално и
единствено по рода си във Висшите Медицински Университети на
Република България.
II. Провеждане на изследвания по метода на Фрагментният ДНК анализ
и изготвяне Експертизи и Изследвания при спорен родителски произход,
идентификация на личността и изследване на биологични следи по
веществени доказателства, съгласно Гражданския и Наказателния кодекс
на Р. България.
III. Осъществяване прегледи на лица във връзка с битови и криминални
физически посегателства върху личността (травми вследствие нанесен
побой, ПТП, ухапване от животни, изнасилване и др.), с издаване на
удостоверяващ
съдебномедицински
документ
за
нуждите
на
правораздаването:
1. Установяване на травматични телесни увреждания, определяне на
тяхната механогенеза и давност на получаване.
2. Определяне на медико- биологична характеристика на телесните
повреди, съгласно Наказателния кодекс на Р. България.
3. Установяване на полово състояние (девственост).
4. Прегледи при полови
Хомосексуализъм и др..

престъпления:

Блудство,

Изнасилване,

5. Съдебномедицински прегледи по разпореждане (постановление) на
органите на досъдебното и съдебното производство (определение) за
установяване на съответен морфологичен субстрат, медико- биологичния
квалифициращ признак, давност и механизъм на получаване на
уврежданията и др..
6. Заснемане и изготвяне на фотоалбуми на установени травматични
увреждания, съгласно изискванията на съдебната фотография.
7. Консултации във връзка със съдебномедицински случаи.
8. Изготвяне на всички видове съдебномедицински експертизи (живи
лица, по документи, комисионни, комплексни, био- трасологични и др).
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Медицинският Университет- Медицински Факултет, София- България и
УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София.

Лични умения и компетенции
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Майчин (и) език (езици)
Чужд (и) език (езици)

Български
Английски и Руски езици
Разбиране

Само оценяване

Участие в разговор

Писане

Слушане

Четене

GB

С2

С2

С2

С2

B1

RUS

C2

C2

С2

С2

С2

Европейско ниво (*)

Език
Език

Разговор
Самостоятелно
устно изложение

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора
в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда или
на доброволни начала (например в
областта на културата и спорта) у
дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
МПС
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1. Работа в екип на работното място.
2. Работа в екип с членове на други професионални, икономически
и социални организации.
3.Участник в работна група към Министерство на здравеопазването
за създаване на Национален съдебномедицински институт.
4. Работа в работни групи с участие на представители на МВР,
СДВР, Прокуратура, Софийска община, Социални дейности и др.
5. Участия в коментарни и дискусионни телевизионни студия на
Канал 3 и BTV.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

От 2015г.– Началник Клиника по съдебна медицина и деонтология
при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София- отговорен за
координацията, управлението и администрацията на 40 служители.

1.Много добра компютърна грамотност.
2. Работа с широк спектър компютърни операционни системи и
програми, вкл. и Fragment manadger.
3. Работа с Лазерен Секвенатор за Фрагментен ДНК анализ- ALF
Express , PCR термосайклери /РТС-100 и РТС-200 MJResearch/ и
всички други необходими за ДНК анализ апаратури.
ДА
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Допълнителна информация 2015г. – основател и Председател на сдружение „Българско дружество
по съдебна медицина” /БДСМ/.
2013г. – член на Българското дружество по патология.
2010г. – член на редакционната колегия на международното списание
Asklepios.
2007 г. - член на Panhellenic Association for the History of Medicine.
2006 г. - член на „Българско дружество по съдебна медицина и
деонтология”.
2005 г. – основател и член на Balkan Association on History and
Philosophy of Medicine.
2004 г. - член на Balkan Academy of Forensic medicine sciences.
2001 г. - член на Българското дружество по история на медицината
/БДИМ/.
1992 г. – член на Българския Лекарски Съюз /БЛС/.
Автор и съавтор на над 104 научни статии, доклади и
съобщения в различни области на Медицината- Съдебна медицина,
Съдебномедицински
ДНК
анализи,
Деонтология,
Анатомия,
Патологична анатомия, Токсикология, Неврология, Психиатрия,
Социална медицина, Обществено здраве, История и философия на
медицината и други научни области.
Съавтор в Ръководство за практически упражнения по Съдебна
медицина /за студенти медици/ под редакцията на проф. д-р Стойчо
Раданов, дмн.
Рецензент на 58 статии, студии и други в научните списания:
Летописи, Asklepios, Здравна политика и мениджмънт, Медицински
меридиани.

Приложения
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