
 

 

 

Д-р Атанас Николаев Христов, дм е роден на 

21.02.1972г. в гр. София. Завършва средното си 

образование в Национална природо-математическа 

гимназия „Академик Любомир Чакалов“ през 1990г. с 

отличен успех. Завършва висшето си образование в 

Медицински Университет – София, през 1996г. с много 

добър успех. През студентските си години работи като 

медицинска сестра в Трета Градска болница – Клиника 

по ангиология, (по настоящем Национална 

кардиологична болница – Клиника по съдова хирургия). След конкурс през 1997г. е 

избран за асистент в Катедра по  съдебна  медицина и деонтология при МУ-МФ-София. 

През 2002г., след приключване на специализацията, придобива специалност по Съдебна 

медицина. В същата година е избран за старши асистент. От 2004 г. е сертифициран 

координатор по  тъканно  донорство и експлантатор на тъкани от трупни донори. През 

2005г. е избран за главен асистент към Катедрата по съдебна медицина и деонтология при 

МУ-МФ-София. През 2015г., поради промени в законодателството е преназначен за 

асистент към същата Катедра. От 2005 г. до 2014г. е изпълнявал длъжността на  Главен  

административен лекар в Клиниката по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД. През 2018 г. успешно е защитил дисертационен труд на тема 

„Био-трасология при съдебномедицински изследвания“ с научен ръководител доц. д-р 

Александър Александров, дм - Ръководител на Катедра по съдебна медицина и 

деонтология при МУ-МФ-София (Национален консултант по съдебна медицина  в 

Република  България) и е придобил Образователна и Научна степен „Доктор“. По време 

на работата си в Катедрата и Клиниката по съдебна медицина е участвал в множество 

курсове по следдипломно обучение, същият е имал множество публикации, участия в 

конгреси и резюмета в България и чужбина и е съавтор на учебник за практически 

упражнения на специализанти и студенти по медицина и дентална медицина под 

редакцията на проф. Раданов. Д-р Ат. Христов провежда практически упражнения по 

съдебна медицина със студенти и участва в лекционни курсове. Д-р Атанас Христов има 

богат практически, административен, преподавателски опит и комуникативни умения за 

работа в екип. Членува в Академичните организации на Български Лекарски съюз, 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. Д-р Атанас Христов владее руски и английски език и 

има висока степен на компютърна грамотност. 


