
 

 

 

Д-р Димитър Николов Николов е 

роден на 21.01.1973г. в гр. София. Завършва 

средното си образование в 21 СОУ „Христо 

Ботев“. През 2001г. завършва висшето си 

медицинско образование в Медицински 

Университет – София с  много  добър  успех. 

През студентските  си години работи в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. След завършването  

си работи последователно като интернист в Групова практика Здраве 14“ и Столична 

ХЕИ, като през цялото време работи и като волунтиер анестезиолог-реаниматор в 

Клиника по детска хирургия при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. След конкурс през 2002г. 

след успешно положен конкурсен изпит е избран за асистент в Катедра по  

епидемиология на инфекциозните болести при МУ-МФ-София, като през 2007г. 

придобива специалност „епидемиология на инфекциозните болести“ и е избран  за 

старши асистент. След конкурс през 2008г. е избран за асистент в Катедра по съдебна 

медицина и деонтология при МУ-МФ-София и през 2011г. придобива специалност 

„съдебна медицина“. Участвал е в множество курсове по следдипломно обучение, има 

множество публикации, участия в конгреси и резюмета в България и чужбина. Д-р 

Николов провежда практически упражнения по съдебна медицина със студенти  и  

участва в лекционни курсове. Д-р Димитър Николов има богат практически, 

преподавателски и експертен опит. През 2018г. е член на комисия на  Национална 

агенция по оценяване и акредитация (НАОА - независим специализиран държавен орган 

със своя собствена история и постижения, осигуряващ отчетността  и  

прозрачността на учебната и изследователската дейност на автономните  

институции на висшето образование, която е вписана в Европейския регистър на 

агенциите за осигуряване на европейско качество във висшето образование) по 

процедура за програмна акредитация на докторските  програми  по  Анатомия, 

хистология и клетъчна биология, Патофизиология и Съдебна медицина и деонтология в 

професионално направление 7.1. Медицина в областта  на  висшето  образование.  

Членува в Академичните организации на Български Лекарски съюз, Balkan academy of 

forensic sciences, Българско дружество по съдебна медицина и деонтология, Българско 

дружество по патология, Българското анатомично дружество и Българско дружество по 

съдебна медицина. Д-р Димитър Николов владее и ползва руски и английски език и има 

добра компютърна грамотност. 


