Europass
автобиография
Лична информация
Собствено име(на) / Фамилия(и)
Адрес(и)
Телефон(и)
E-mail
Дата на раждане
Пол

Д-р Янко Георгиев Колев, д. м.
МБАЛ“Д-р Тота Венкова“АД, ул. Д-р Илиев-детския, №1
5300 гр. Габрово (България)
066 800653(д) 066 808911 в.250(сл)

Мобилен

+359888631192

drforensic@mail.bg
08 Септември 1970 г. в гр. Велико Търново
Мъж

Предпочитана длъжност / Съдебна медицина
Сфера на работа
Професионален опит
Дати

01/02/2007 →

Заемана длъжност или позиция

Началник на Отделение по Съдебна Медицина

Основни дейности и отговорности

съдебномедицинска дейност за област Габрово

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
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МБАЛ"Д-р Тота Венкова"АД
"Д-р Илиев-детския", №1, 5300 Габрово (България)
Здравеопазване, Правосъдие

09/09/2013 →
Хоноруван лектор по съдебна медицина
Лекции по съдебна медицина на чуждоезикови студенти (английски език) по медицина
Медицински Университет – Плевен, Катедра по Съдебна медицина и деонтология, Факултет
Обществено Здраве, ул. „Св. Климент Охридски“, №1, гр. Плевен
Образование

01/01/1998 - 31/01/2007
Съдебен лекар
съдебномедицинска дейност за област Габрово
МБАЛ"Д-р Тота Венкова"АД
"Д-р Илиев-детския", №1, 5300 Габрово (България)
Здравеопазване, Правосъдие

01/04/1995 - 16/12/1997
Заместник Главен Редактор на вестник "Плевенска Медицина"
Издаване /списване/ на вестник
Медицински Университет - Плевен
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Плевен (България)
Вид на дейността или сферата на
работа

Журналистика

Дати

30/10/2006 →

Заемана длъжност или позиция

преподавател

Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа

Лекции на български, руски и английски език, по тактическа медицина и първа помощ в
екстремни ситуации за VIP-телохранители и охранители от България, Русия, Великобритания,
Гърция
Международен Център за Специална Подготовка по Охрана и Сигурност "Алфа-Метал"
"Стефан Караджа", №3, 5300 Габрово (България)
Образование

Образование и обучение
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователна институция
Ниво по националната или
международна класификация

Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователна институция
Ниво по националната или
международна класификация

Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Дати
Наименование на придобитата
квалификация
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16/12/2011 – 12/10/2012, 17/01/2013 – защита на дисертационен труд и придобиване на степен
Доктор по медицина – научна и образователна степен
Научна и образователна степен „Доктор по медицина“ в научно направление „Съдебна
медицина“, научна тема: „Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне
давността на смъртта в България“
Медицински Университет – Варна, гр. Варна, България
Доктор по медицина, Philosophy Doctor, PhD

05/01/2015 – текущо към момента
Специализант по Образна диагностика
Обучение за придобиване на специалност по Образна диагностика – рентген, компютърен
томограф (скенер), ядрено-магнитен резонанс, ехография, инвазивни методики
Медицински Университет – Плевен, база на обучение МБАЛ“Д-р Тота Венкова“АД - Габрово
Специалист по основна медицинска специалност (след приключване на специализацията)

26/04/2010 – 30/04/2010
Сертификат за обучение в курс по „Значими от съдебномедицинска точка двукрили (Diptera)
насекоми: уъркшоп за идентификация“
Идентификация на възрастни и в ларвен стадий трупни мухи със съдебномедицинско значение
от Европейския и Средиземноморския регион
Европейска Асоциация по Съдебна Ентомология (EAFE), Природонаучен факултет,
Университет „Николай Коперник“, Торун, Полша - Faculty of Natural Sciences, Nicolaus
Copernicus University, Torun, Poland
10/01/2009 – 10.02.2009
Обучение и обмяна на опит по съдебна медицина в сертифицирано от AAFS звено
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Основни предмети/застъпени
професионални умения

Съдебна медицина – патология, патохистология, клинична съдебна медицина, оглед на
местопроизшествие, експертиза на удавянията, експертиза на внезапна сърдечна смърт

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Катедра по съдебно-медицински науки, Университет на Крит, Медицински факултет,
Хераклион, Крит, Гърция
Department of Forensic sciences, University of Crete, Medical School, Heraklion, Crete, Greece

Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната или
международна класификация
Дати

07/02/2005 - 11/02/2005
Съдебномедицинска идентификация на човешки скелетни останки, със специалното участие на
Чл.кор.на БАН проф.д-р Й.Йорданов
Съдебномедицинска антропология и одонтология, съдебномедицинска експертиза
Национален Център по Съдебна Медицина и Деонтология (Медицински Университет - София)
ул. "Здраве", №2, гр. София (България)
25/09/2004 - 26/09/2004
Съдебномедицински аспекти на пътно-транспортните произшестия, медицински и
деонтологични проблеми
съдебномедицинска експертиза при ПТП
Катедра по Съдебна Медицина и Деонтология, Медицински факултет (Тракийски Университет)
гр. Стара Загора (България)
01/02/1999 - 01/01/2004
Специалист по Съдебна Медицина
Съдебна медицина и деонтология, съдебномедицинска експертиза
Национален Център по Съдебна Медицина и Деонтология, Катедра по Съдебна Медицина и
Деонтология (Медицински Университет - София)
ул."Здраве", №2, гр. София,1000 (България)
диплома за основна медицинска специалност

15/09/1991 - 17/12/1997

Наименование на придобитата
квалификация

Медицина

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Медицина

Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната или
международна класификация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната или
международна класификация
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Медицински Университет - Плевен
гр. Плевен (България)
Магистър по медицина, доктор

15/09/1984 - 15/06/1988
средно образование с езиково обучение
английски език
Езикова Гимназия "Проф.д-р Асен Златаров"
гр. Велико Търново (България)
диплома за средно образование
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Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)

български език

Чужд (и) език (езици)

Разбиране

Самооценка

Слушане

Европейско ниво (*)

Говорене
Четене

Участие в разговор

Писане

Самостоятелно
устно изложение

Английски език

C2

Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
C2
C2
C2
C2
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене

Руски език

C2

Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
C2
C2
C2
C2
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене

Немски език

Социални умения и компетенции

Базово ниво на
Базово ниво на
Базово ниво на
Базово ниво на
Базово ниво на
B1
B1
B1
B1
владеене
владеене
владеене
владеене
владеене
(*) Единни европейски критерии за познания по езици
B1

ръководна позиция в отделение с работа в колектив, персонална отговорност за организацията,
комуникация по хоризонтала и вертикала с персонала на болницата, с прокуратурата, съда и
полицията, с медиите и социални институции. В практиката по клинична съдебна медицина специален подход към жертвите на насилие - от различни националности, пол и раса;
образователни – преподаване (четене на лекции) на английски език на студенти по медицина –
чуждоезиково обучение, преподаване на три езика на сертификационни курсове за ВИПтелохранители от Русия, България, Холандия, Англия, Италия, Гърция, както и на курсове за
разрешение на носене на огнестрелно оръжие, курсове за обща охрана.
–
–

Организационни умения и
компетенции

Председател на болничната Етична комисия до 2013 г. – разрешаване на проблеми и
конфликти – вътреболнични и с граждани, в различни аспекти.
Зам. председател на Етичната комисия на РК на БЛС – до 2015 г., от 2015 г- - член на
Управителния Съвет на Регионална колегия на Български Лекарски Съюз – гр. Габрово

Организация на работата в отделение - администрация, проекти и развитие, с отговорност за
цяла Габровска област.
Член на управителния съвет на Регионален Съюз на Болниците „Стара Планина“
Член на обществената коалиция за борба със самоубийствата,
бивш председател на училищното настоятелство при НУ"Васил Левски" - Габрово;
Участие в организация на международни конгреси по съдебна медицина

Технически умения и компетенции

Компютърни умения и компетенции
Артистични умения и компетенции
Други умения и компетенции

Свидетелство за управление на МПС
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Работа със специализирано лабораторно оборудване и апаратура, микроскопи, фото- и
видеодокументиране и др. Премината 2-годишна задължителна военна служба. Ловец.
Преминат курс за носене и употреба на огнестрелно оръжие.
Отлично ниво на компютърни умения и интернет обмяна, Corel Draw;
поезия, скулптура и дърворезба /непрофесионално ниво/
–

Зоология и ентомология;

–

Завършен курс ”Middle-class” Certificate /consisted of English, Bookkeeping, Import-export,
Management and Economy/-2002, from Ministry of Flanders Foreign Affairs administration,
Foundation “Marcel De Bisschop:Aalst-Gabrovo”VZW, SYNTRA trainingcenter VZW and Club
“Friends of Belgium”AG-Gabrovo;

–

Специализиран курс по Тропическа медицина /допълнителен/ по време на основното
обучение по медицина/1996/; Завършен курс по литературен превод от латински/1993/;

–

кану-каяк

B-категория
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Допълнителна информация Активна научна дейност в областта на съдебната медицина, предимно по технологии за

определяне на давност на смъртта, танатология, съдебна антропология, съдебномедицинска
ентомология, постмортална бактериология, аутопсионна техника, постмортална образна
диагностика.
Защитена докторска дисертация. Над 40 научни публикации и участия в международни
конгреси. В момента пише учебник по Съдебна медицина за студенти, на английски език.
През юни 2011г., по покана чете лекция по Съдебномедицинска ентомология, на международен
симпозиум (участници от 11 държави) в Tirgu Mures, Romania
Има отпечатана глава по съдебно-ентомологична експертиза (автор), в Национално
ръководство по съдебна медицина за специалисти по съдебна медицина, издадено през 2014 г.
на руски език в Москва, Русия, под редакторството на чл.кор.РАМН проф.д-р Пиголкин
Назначен от Министъра на здравеопазването в комисия по изготвянето на медицински
стандарт „Съдебна медицина“ - 2011
Член на работна група в Министерство на правосъдието, за изготвяне на концепция за съдебни
експертизи и концепция за съдебната медицина в България - 2011

Приложения Членство в научни организации:
Европейски Съвет по Съдебна медицина /ECLM/ - член-делегат от България,
Международна Академия по Съдебна медицина /IALM/,
Европейско Общество по Съдебна Антропология /FASE/,
Европейска Асоциация по Съдебна Ентомология /EAFE/,
Европейска Антропологична Асоциация /EAA/,
Балканска Академия по Съдебномедицински Науки /BAFS/,
Osteuropa-Verein Rechtsmedizin e.V.,
Международна асоциация на коронерите и съдебните лекари /IACME/
Член на УС и секретар на Българско Дружество по Съдебна Медицина
Зам.председател на Български Институт на Съдебномедицинските Специалисти,
Българско Дружество по Антропология,
Български Лекарски Съюз, член на Управителния Съвет на РЛК на БЛС - Габрово
Асоциация на българските съдебни експерти,
член на Управителния съвет на Регионален Съюз на болниците „Стара Планина”
Награди и отличия:
- Сертификат за изключителен принос като Председател на 19-тия Световен конгрес на
Международната Асоциация по Съдебномедицински Науки (IAFS), 9-тия конгрес на Световната
Организация на Полицейските Лекари (WPMO) и 5-тия конгрес на Средиземноморската
Академия на Съдебномедицинските Науки (MAFS) – Фуншал, Мадейра – Португалия, 2011 г.
- Почетен метален плакет за личен принос, от Националния Институт по Съдебна Медицина на
Португалия (INML) – 2011 г.
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