
 

 

Д-р Методи Юлиянов Гошев, дм е 

роден на 20.07.1971г. в гр. Благоевград. 

Завършва средното си образование през 

1990 г. в ЕСПУ с  преподаване  на  

западни  езици „Акад. Л. Стоянов“ – 

Благоевград, профил „английски език“. 

През есента  на  1996г. се дипломира като 

лекар в Медицински университет – 

София. По време на следването си работи 

като санитар и медицинска сестра в 

МБАЛ по неврология и психиатрия „Св. 

Наум“ – София. През 1997г. отбива военната си служба. До 2004г. развива бизнес 

дейности в областта на медицината. От 2005г. до 2010г. работи като съдебен лекар в 

Отделение по съдебна медицина при МБАЛ-Благоевград. От 2009г. е съдебен лекар в 

Клиника по съдебна медицина при УМБАЛ Александровска – София.   От 2012г. е 

асистент в Катедра по съдебна медицина и деонтология при Медицински факултет на 

Медицински университет – София, като през същата година придобива специалност 

Съдебна медицина. В периода 2013-2014г. е член на Борда на директорите  на МБАЛ 

Благоевград АД. В периода 2014-2015г. изпълнява длъжността на Главен 

административен лекар в Клиниката  по съдебна  медицина  и  деонтология  при  УМБАЛ 

„Александровска“     ЕАД.    През     2016г.    защитава     дисертационен     труд     на тема 

„Съдебномедицински аспекти на травматичните увреждания и причините за смърт при 

пътно транспортни произшествия със съвременни леки автомобили и мотоциклети”, с 

научни ръководители проф. д-р Станислав Христов, дм и доц. д-р Александър 

Александров, дм и придобива ОНС „Доктор“. От 2016г. е главен асистент в КСМД. 

Провежда практически упражнения и лекционни курсове с български и чуждестранни 

студенти по медицина и стоматология. Научните му интереси са предимно в сферата на 

транспортния травматизъм. От 2011г. е сертифициран консултант, координатор и 

експлантатор по програма за тъканно донорство към „Тъканна банка Остеоцентър- 

България“. Членува в Balkan academy of forensic sciences,  Асоциация  на  тъканните  

банки в България, Българско дружество по съдебна медицина и деонтология, Българско 

дружество по съдебна медицина, European association of tissue banks,  Българско 

дружество по патология и Българското анатомично дружество. Владее английски  и  

руски език. 


