
СТАНОВИЩЕ
От: доц. Рачо Стефанов Стоев, доктор,

Относно: конкурс за избор на доценти по специалност “Антропология”, 01.06.01, 
професионално направление 4.3 “биологически науки”, обявен в ДВ бр. 14810.2.2017 г. за 
нуждите на секция “Антропология и анатомия”

В конкурса за доцент се явява кандидатът гл.ас.Атанас Живков Кацаров, доктор. 
Кандидатът е завършил Висш медицински институт -  София през 1998 като магистър лекар, 
а през 2002 г. пак там е придобил специалност Специалист по ортопедия и травматология. 
През 2008 г. в УНСС -  София е придобил второ виеше образование като магистър по 
здравен мениджмънт. Едновременно с това през 2006 г. е защитил дисертационен труд за 
придобиване на образователната и научна степен “доктор” по специалност “Антропология” 
/обучаваща институция ИЕМА-БАН, предшественик на ИЕМПАМ-БАН/ с разработка на 
тема: “Медико-антропологична характеристика на дисталния край на раменната кост у 
човека”. От 1.9.2003 до 31.3.2017 той работи в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", гр. София, 
Клиника по детска травматология, като от 2014 г. е началник на клиниката и зам. 
председател на борда на директорите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ . В същото време от 
2006 до днес той работи на половин щат и в ИЕМА-БАН и после в ИЕМПАМ-БАН 
последователно като асистент, главен асистент и и.д. зав. НАМ .

Цялостната научна продукция на гл.ас. Ат.Кацаров включва 31 научни труда от които 
той участва в конкурса за доцентура с 26. От тях 19 са в български научни периодични 
издания, едно -  в български научен сборник и 6 -  в чужди и международни научни издания. 
Пръв автор е на 15 труда, от тях 13 в български и 2 в международни издания. Личният му 
импакт фактор е 0,088. Участвал е в 24 научни форума. Представеният от кандидата списък 
включва 5 цитирания. Оставам с впечатление, че кандидатът не се е постарал да открие и 
представи всичките си цитирания, тъй като от опит знам, че много цитирания, особено на 
работи, публикувани в национални издания не се откриват лесно. Имало е случаи, когато 
след по-старателно търсене намереният брой на цитиранията е превишавал от 5 до 20 пъти 
първоначално открития.

Научно-изследователската дейност на Ат.Кацаров е предимно в областта на
1

медицинската антропология и клиничната анатомия. В представените документи са 
отбелязани 18 научни приноса. В областта на антропометрията са отбелязани 3 оригинални и 
1 потвърдителен принос, от които най-значим изглежда създаденият нов метод за определяне 
на пола на костни останки въз основа на размерите на дисталния край на раменната кост. В 
областта на медицинската антропология са отбелязани 5 оригинални и 5 потвърдителни 
приноса. Най-значим изглежда прилагането на ЗД анализ на гръдния кош и гръбначния стълб 
за решаване на терапевтични проблеми. В областта на палеоантропологията е отбелязан 1 
потвърдителен принос. В областта на клиничната анатомия са отбелязани 1 оригинален 
принос и 2 потвърдителни.

Ат. Кацаров усърдно повишава своята квалификация. Участвал е в 5 обучителни 
курса в чужбина и в 5 в България.

Участва в 4 научни проекта, като на 1 от тях е ръководител.
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Ат.Кацаров е добър пример за свързване на академичната наука с практическата 
медицина. Известността му като лекар-ортопед, по-точно педиатър-ортопед е голяма. 
Участвал е в уникални за България хирургически операции.

Активно се проявява през последните две години като и.д. зав. Национален 
антропологичен музей. Проявява добри администрвативни умения.

Член е на Българския лекарски съюз и на 6 научни дружества -  2 международни /АО 
Spine Europe и Европейската антропологична асоциация/ и 4 национални /Българското 
анатомично дружество, Българската ортопедична и травматологична асоциация, Българското 
дружество по хирургия на ръката, а на Българското дружество по хирургия на ходилото и 
глезена е председател/.

Заключение:
Представените ми документи, справки и информация, както и моите лични 

впечатления, ми дават основание да считам, че Атанас Кацаров има бъдеще като специалист 
в областта на антропологията и анатомията. Това ми дава основание за положителна оценка 
за участието му в конкурса за академичната длъжност «доцент».

Препоръчвам на уважаемото Научно жури да гласува предложение до НС на 
ИЕМПАМ-БАН за избиране на гл.ас. д-р Атанас Живков Кацаров за заемане на 
академичната длъжност «доцент» по научна специалност «Антропология», 01.06.01 р 
професионално направление 4.3. Биологически науки.

15.05.2017 г.
/доц. Р.Стоев/
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