
 

 

 

 

 

От 2016г. до настоящия момент за Ръководител на КСМД е избран доц. д-р 

Александър Евлогиев Александров, дм. Той е роден на 06.01.1971г. в гр. Видин. През 1991г. 

средното си образование придобива във военно-музикално училище ССВМУ „Маестро 

Георги Анатанов” - София, след което работи няколко месеца по разпределение като военен-

оркестрант по разпределение във военно поделение в гр. Сливница. През м. ноември същата 

година заминава за гр. Крайова - Румъния, където учи румънски език - медицински профил. 



Обучението завършва с полагането на успешни изпити по румънски език, анатомия, химия 

и физика, валидни за медицинският университет в Крайова и започва да следва медицина в 

медицинския факултет на същия университет. Още като студент проявява своето влечение 

към научно-изследователската работа и участва в редица местни и балкански конгреси и 

конференции за студенти и млади доктори. През 1999г. завършва своето висше медицинско 

образование с много добър успех и отлично защитена пред петчленна комисия дипломна 

работа (открита защита) на тема „Временна оценка на лечението на есенциалната костна 

киста при детето”, под ръководството на акад. проф. д-р Корнелиу Сабетай, дмн, който е 

светило по детска хирургия не само в рамките на Р. Румъния.След завършването си същата 

година отива в Дрезден-Германия, където 3 месеца учи немски език и си намира работа в 

частна ортопедична клиника, като се свързва с Ръководителя на Катедрата по анатомия, 

който го кани да стане негов докторант, като му издава служебна бележка за пред властите 

за издаване на учебна виза, каквато посолството на Германия в Р. България отказва да даде 

и д-р Александров се завръща в родния си Видин. Поради трудната социална обстановка в 

страната по това време с множество съкращения на работни места във видинската болница, 

в началото на 2000г. той започва работа на единственото възможно място, което му е било 

при сърце - отделението по съдебна медицина с началник д-р Анка Иванова. Именно тук 

натрупва основния си съдебномедицински опит, но поради наличието на т.нар. нулеви 

години за специализация няма възможност да кандидатства за такава по съдебна медицина. 

Във връзка с промени в ръководството на Болницата към края на 2001г. е преназначен на 

трудов договор като ординатор в отделението по неврология на същата болница.През 2002г. 

той се явява и успешно полага изпит по съдебна медицина с база УМБАЛ „Александровска” 

ЕАД. През 2003г. д-р Александров е назначен за ординатор, а през м. май 2005г., след 

успешно положен конкурсен изпит става асистент в Катедрата по съдебна медицина и още 

същия месец придобива и специалност „съдебна медицина”. Последователно през 2008 и 

2010г. е избран за старши и главен асистент. През 2010г. година пред специализиран научен 

съвет (СНС) по морфология на висшата атестационна комисия (ВАК),успешно 

защитавадисертация на тема: „Съдебномедицинско проучване при починали с данни за 

употреба на наркотични вещества” с ръководител проф. д-р Станислав Христови му е 

присъдена образователната и научна степен „доктор”. След спечелен конкурс през 2013г. е 

избран за „доцент” в Катедрата по съдебна медицина при МФ-МУ-София. За периода 2006 

- 2013г. е бил отговорник на хистологичната лаборатория при КСМД, а от 2013г. до 2018г. 

е бил назначен за отговорник на серологичната лаборатория. Доц. д-р Александров е ментор 



на специализацията на д-р Теодора Кирякова, консултант е на две успешно защитени 

дисертации по токсикология на д-р Илина Брайнова-Мичич и д- р Теодора Киряковаи 

ръководител на общо 4 дисертации с различни направления: увреждания при пътно-

транспортни произшествия, биотрасология, токсикология, причини за детска смъртност, 

разработвани съответно от д-р Методи Гошев (успешно защитена през 2016г.), д-р Атанас 

Христов (успешно защитена през 2018г.), химик Александра Анастасова и д-р Димитър 

Николов, които се разработват в момента. Доц. Александров е провел ръководство и 

основен курс по съдебна медицина на петима специализанти по патологична анатомия, 

съгласно програмата им за специализация. 

По време на неговото ръководство на Катедрата, след проведен конкурс като асистенти са 

постъпили д-р Феодор Оджаков и д-р Биляна Милева. 

От 2015г., съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, доц. д-р Ал. Александров е 

определен за Председател на изпитната комисия за придобиване на специалност „съдебна 

медицина” в сферата на здравеопазването. От тогава до настоящия момент специалност 

„съдебна медицина” са придобили д-р Илина Брайнова- Мичич, дм, д-р Теодора Кирякова, 

дм, д-р Саддадин Али, д-р Николай Мирочник, д-р Иван Црънчев, д-р Феодор Оджаков и д-

р Биляна Милева. Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването от 2017г. доц. 

Александров е избран на „национален консултант по съдебна медицина“ при МЗ, която 

длъжност заема и до момента. По негова идея в момента текат процеси по 

административната промяна на специалността „съдебна медицина“ в посока „съдебна 

медицина и деонтология“, което смята за пропуск на предходните ръководители на 

Катедрата. 

Това е така поради факта, че първите научни трудове по деонтология в България са 

публикувани още от проф. Москов и не случайно впоследствие Катедрата придобива 

името „Катедра по съдебна медицина и деонтология“, респ. и специалността на 

съдебните лекари следва да бъде „ съдебна медицина и деонтология “. От тогава до 

днешни дни, основните публикации и научни разработки по тази тема са именно на 

съдебномедицинските специалисти. Към настоящия момент множество други 

медицински специалности са „прегърнали“ идеята за медицинската деонтология и масово 

провеждат обучение на студенти в тази насока, без да имат необходимата квалификация 

и експертен опит в тази сфера. Единствената медицинска специалност за студенти и 

специализанти (както и при изпита за придобиване на специалност), в която 



задължително има изпитни въпроси от медицинската деонтология. От друга страна в 

експертната практика, деонтологичните въпроси по различни разследвания се развиват 

именно от съдебните лекари, които задължително са определяни за експерти по случаи, 

изискващи деонтологична интерпретация дадени въпроси, при съмнения за допуснати 

лекарски грешки. За съжаление в последните години такива разследвания зачестяват, 

поради една или друга причина, чиято проблематика е многоаспектна и не следва да бъде 

обект на настоящата книжка. 

Доц. Александров е участвал в три научни комисии в конкурси за заемане на академична 

длъжност „Доцент” в Катедрите по съдебна медицина в гр. Ст. Загора и гр. Пловдив. Член 

и председател на научни журита за придобиване на ОНС „доктор“ и „главен асистент“ в 

КСМД-МФ-МУ-София. Рецензент в национални научни списания и член на редакционни и 

работни комисии в научни списания и МЗ. 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. 

Като преподавател, доц. Александров, дм е отдаден на работата, като води пълен курс 

практически упражнения и лекции за студенти по медицина и дентална медицина. В 

преподавателската дейност той влага много усърдие и старание, които го превръщат в един 

от предпочитаните преподаватели от студенти и специализанти, което е доказано от 

периодично провежданите анонимни анкети всред студентите. Той е провеждал и 

лекционно преподаване пред младши съдии и прокурори в Института по правосъдие, където 

има поставена отлична оценка при проведената анонимна анкета. 

Доц. д-р Александър Александров, дм има 62 научни статии, 14 от които в чужди списания, 

70 съобщения и доклади в 52 конгреси, конференции и симпозиуми, повечето от които 

чужди и такива с международно участие, както и 84 цитирания, от които 66 от чужди автори 

в чуждестранни списания. Характерно за доц. Александров е, че в неговата научно-

практическа работа, той работи основно в екип с множество колеги от неговата и други 



специалности, което показва и неговите комуникативни качества и мултидисциплинарна 

подготовка. Неговите научни интереси са основно в следните направления: 

съдебномедицинска токсикология, био-трасология, увреждания от различни външни 

механични фактори, насилие над деца, експериментални и клинични аспекти на 

невропротекцията, смърт при различни налични вродени малформации, морфологична 

идентификация на личността, тъканно донорство и др. 

Има издадена монография „Съдебномедицински аспекти при смъртни случаи на лица с 

данни за употреба на наркотични вещества”, която представлява и методически курс за 

професионален подход при оглед и аутопсия на починали със съмнение за употреба на 

наркотични вещества. Участвал е в общо три проекта, един от които финансиран по 

програма гранд 2011г. от МУ-София, а в друг при работа със студенти е негов ръководител. 

През 2006г. активно участва в учредяването на Българско дружество по съдебна медицина 

и деонтология с председател проф. Севдалин Начев, дмн и е избран за негов научен 

секретар. През 2015г. участва в учредяването на новото Българско дружество по съдебна 

медицина и е избран за негов зам. Председател. Доц. Александров е член и на: Български 

лекарски съюз; Balkan academy of forensic sciences; Асоциация на тъканните банки в 

България; European association of tissue banks; Българско дружество по патология и 

Българско анатомично дружество. В момента участва в учредяването на нова Балканска 

академия по съдебно медицински науки, заедно с проф. д-р Калин Скрипкару и проф. 

Слободан Савич. 

Доц. Александров владее и ползва румънски, сърбохърватски, руски и английски език, както 

и притежава много добра компютърна грамотност. От 2004г. е сертифициран координатор 

по тъканно донорство и експлантатор на тъкани от трупни донори при 

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по програма за тъканно донорство на „Тъканна банка 

Остеоцентър-България“, като 2013г. активно участва в обучение за експлантатори от 

различни европейски държави в Центъра по съдебна медицина - гр. Хамбург и в най- 

модерния процесинг-център за обработка на тъкани - DIZG- Deutsches Institut Fur Zell Und 

Gewebeersatz в гр. Берлин - Г ермания. 

През 2016г. по инициатива на ръководството на Катедрата и Клиниката по съдебна 

медицина е реставрирана Библиотеката на Катедрата, като с финансовата подкрепа на 

Деканата са закупени нови столове за същата и към настоящия момент е помещението с най-

академичен вид на територията й. По инициатива на доц. Александров и с значителната 



подкрепа на Декана на МФ-МУ-София чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дмн е закупена 

съвременна апаратура за химическата лаборатория. Закупени съвременни микроскопи с 

поляризация и стереомикроскоп за веществени доказателства и биотрасологични 

изследвания, снабдени със софтуер за едновременно наблюдение през монитор на 

компютър с възможност за фиксиране на материала, чрез дигитални фотоснимки и видео. 

Доц. Александров актуализира тематиката на лекционните курсове по съдебна медицина, в 

съответствие с новите програми на студенти по медицина и дентална медицина, както и тези 

с преподаване на английски език, във връзка с прогресивно увеличаващия брой на тези 

студенти в МФ-МУ-София. 

Към настоящия момент е започната съвместна работа с останалите преподаватели по 

реализирането на нови учебници и учебни помагала за специализанти, студенти по 

медицина и дентална медицина. 


