
 

 

Доц. д-р Александър Миладинов 

Апостолов, дм е роден на 24 януари 

1966г. в гр. София. Завършва медицина 

във Висшия Медицински Институт в гр. 

София през 1992г. През 1992г. е 

назначен на работа в КСМД като 

ординатор, а от 1996г. последователно 

работи като асистент, старши асистент и 

главен асистент в Катедрата по съдебна 

медицина и деонтология на 

Медицинския факултет – София. През 

1997г. придобива специалност „съдебна 

медицина“. От 2003г. и до настоящия 

момент е отговорник на Лабораториите 

за „ДНК анализи” и „Веществени доказателства” в  Клиниката  по  съдебна медицина и 

деонтология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД–София.  През  2009г. защитава 

дисертационен труд на тема „Съдебномедицинско изследване на следи  от сперма и 

слюнка чрез фрагментен ДНК анализ”. През 2013г. придобива  професионална 

квалификация „Здравен мениджър” и образователно-квалификационна степен 

„Магистър” по магистърска програма „Обществено здраве и Здравен мениджмънт” на 

ФОЗ- МУ- София.  След проведен конкурс, от 01.05.2015г. е назначен  на длъжност 

„доцент” в КСМД на МФ- МУ- София. От 2015г. след конкурс, е назначен  на  длъжност  

Началник  Клиника  по  съдебна  медицина  и  деонтология  при  УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД- София. Доц. д-р Ал. Апостолов е учредител и Председател на 

Българско дружество по съдебна медицина. През 2016г. с лични средства и труд 

организира и активно участва в реставрацията на Библиотеката на КСМД. По негова 

инициатива и с положени изключителни усилия, доц. д-р Ал. Апостолов е в основата на 

възраждането на лабораторията за ДНК-анализи (преустановила своята дейност през 

2014г., поради морално остаряване на наличната апаратура), като за това финансово 

съдействат ръководството и основно директора на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД доц. 

д-р Костадин Ангелов, дм и частично Ръководството на Деканата на МФ-МУ-София в 

лицето на чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дмн. Член на Балканската  академия  по  

съдебна медицина. Автор е на над 120 научни публикации и съобщения в различни 

области на Медицината- съдебна медицина, съдебномедицински ДНК анализи, 



деонтология, анатомия, патологична анатомия, токсикология, неврология, психиатрия, 

фармакология, социална медицина, обществено здраве, история и философия на 

медицината и други. Съавтор е в Ръководство за практически упражнения по Съдебна 

медицина /за студенти медици/ под редакцията на проф. д-р Стойчо Раданов,  дмн  - 

2006г. Рецензент е в национални и международни научни списания. Член на научни 

журита и комисии към МФ- МУ- София и МЗ. Доц. д-р Апостолов е най-изтъкнатият 

специалист  по  съдебномедицински  ДНК-анализи  в  Р.  България  и  е водещ  експерт по 

назначените експертизи при спорен родителски произход, идентификация на  личността  

и веществени доказателства. 


