
СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област на висше 

образование 

 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, 

специалност “Образна диагностика“, обявен за нуждите на факултет 

Медицина, катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ и клиника по 

образна диагностика към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна 

в ДВ бр. 96/01.12.2017 г.  

 

от проф. д-р Силва Петева Андонова - Атанасова, д.м.н. 

Вътрешен член на научно жури  

със заповед № Р-109-62/25.01.2018 г. 

 на ректора на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна 

 

 

 

Общи положения. Конкурсът за академичната длъжност „доцент” е обявен по 

професионално направление 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина, специалност “Образна диагностика“, обявен за нуждите на факултет Медицина, 

катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ и клиника по образна диагностика към 

МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - Варна в ДВ бр. 96/01.12.2017 г. В срок са подадени документи от 

един кандидат:  

 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м., асистент към катедра „Образна диагностика и 

лъчелечение“, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. 
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Биографични данни и кариерно развитие. Д-р Чавдар Бъчваров е роден на 

02.06.1966 г.  През 1984 г. завършва средно образование в математическа гимназия 

„Петър Берон“ – Варна. През 1992 г. завършва висше образование в Медицински 

университет – Варна. Работи  последователно като лекар в Общинска болница гр. Омуртаг 

(1992-1994г.), лекар ординатор в клиника по Образна диагностика – МБАЛ „Св. Марина“ - 

Варна (1994-2000г.) лекар ординатор в Ангиографски сектор към клиника по Образна 

диагностика – МБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2000-2017г.), а от началото на 2017 г. като 

лекар асистент в Ангиографски сектор към клиника по Образна диагностика – МБАЛ „Св. 

Марина“ – Варна. През 2016 г. защитава успешно дисертационен труд на тема 

“Ендоваскуларно лечение на  руптурирали интракраниални аневризми, артерио-венозни 

малформации и каротидо-кавернозни фистули” и придобива образователна и научна 

степен “доктор” по научна специалност Образна диагностика.  

 Д-р Бъчваров владее английски, немски, италиански и руски език. Има провеждано 

следдипломно обучение както следва: придобита професионална квалификация за ВСД по 

„Ехография“ и „Интервенционална рентгенология“.  

 Диагностично-лечебната дейност Общият трудов и медицински стаж към датата на 

конкурса на д-р Чавдар Бъчваров възлиза на 25 години, 1 месец и 4 дни.   

 Преподавателска дейност - Д-р Бъчваров е бил хоноруван асистент към катедра 

“Образна диагностика и лъчелечение“ при МУ Варна за периода 2012/2013; 2013/2014; 

2015/2016 г. От м. 02.2017 е асистент към катедрата с общ трудов стаж като асистент 11 

месеца и 5 дни.  

Общо описание на представените материали.  Д-р Чавдар Бъчваров, д.м. е 

представил 31 публикации. От тях 1 автореферат на дисертационен труд, съавторство в 2 

глави на 1 български учебник, 8 публикации в чужди периодични издания, 20 публикации в 

български периодични издания, над 21 участия в конгреси в чужбина и в България. 

Съавтор е на 8 публикации в списания с impact factor, от които 2 пълнотекстови. 
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Отговарящи на изискванията по шифъра на конкурса съгласно изискванията на 

Медицински Университет - Варна са 31 научни труда, от които – 31 реални публикации 

(вкл. 1 автореферат), 2глави в монография. На 9 (30%) публикации д-р Чавдаров е първи 

автор. 8 (26%)  от пълнотекстовите публикации са на английски език в списанията Scripta 

Scientifica Medica, Eur J Vasc Endovasc Surg., Elsevier, Int J Angiology, J of BUON, Tumori 

Journal, J of IMAB.   

Научната публикационна активност на д-р Чавдар Бъчваров, д.м. включва 21 

участия с научни доклади и резюмета на национални форуми и в международни прояви.   

Д-р Бъчваров е активен член на 3 научни медицински дружества – Българската 

асоциация по радиология (БАР), European Society of Radiology (ESR), CardioVascular and 

Interventional Radiology (CVIR). 

Цитирания. По шифъра на конкурса съгласно изискванията на Медицински 

Университет - Варна е представена академична справка, като са налице 3 цитирания в 

Scopus, Web of Science, Google Scholar. 

Импакт-фактор. Има представена официална академична справка за импакт-фактор 

на публикувани статии и резюмета: общ импакт фактор 13.606.  

Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 

дейност. Научната дейност на д-р Чавдар Бъчваров е основно в направлението съдови 

заболявания на нервната система, като водещи сред тях са ендоваскуларно лечение на 

руптурирали интракраниални аневризми и съдови малформации (№ 10, 11, 13, 21, 23, 24, 

25, 28, 30), ендоваскуларно лечение при исхемичен мозъчен инсулт или стеноза на 

каротидни артерии (№ 1, 2, 7, 8, 9, 14), диагностика и лечение при хепатобилиарни 

заболявания (№ 4, 5, 11, 19, 20, 22, 26, 27, 31). Има разработки (3 научни публикации № 17, 

18, 29) свързани с белодробна патология – лечение на белодробен емболизъм, 

трансторакална биопсия при белодробен карцином.  

 Основни приноси в научната и научно-приложната дейност на кандидата. 

Научно-теоретичните приноси на д-р Бъчваров са предимно в областта на мозъчно-

съдовата патология. Публикациите му в това направление са свързани с ендоваскуларното 
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лечение при пациенти с остър исхемичен инсулт, при пациенти със субарахноидален 

кръвоизлив при руптурирала аневризма или малформация на интракраниални артерии, 

както и ендоваскуларно лечение при асимптомни каротисни стенози. 

С научно-приложен принос е дисертационния труд на д-р Бъчваров “Ендоваскуларно 

лечение на  руптурирали интракраниални аневризми, артерио-венозни малформации и 

каротидо-кавернозни фистули”. 

С научно-приложен принос е участието на д-р Бъчваров в две глави от монографията 

издадена от МУ - Варна „Съдова ехография”, в която са представени възможностите на 

ехографията при визуализиране на абдоминална аорта и илиачни артерии, както и 

визуализиране на периферни артерии при необходимост от съдови хирургични 

интервенции.  

Основни приноси в преподавателска дейност на кандидата. Учебно-

преподавателската дейност на д-р Чавдар Бъчваров датира от 2012 година (2012-2016 

като хоноруван асистент) и е непрекъсната до момента (от 02.2017 г като асистент).  

Въз основа на направеното изложение, включващо цялостна оценка и анализ на 

дейността на кандидата и съгласно изискванията и приетите критерии за оценка на 

Медицински Университет - Варна намирам за основателно да предложа ас. д-р 

Чавдар Христов Бъчваров, д.м. да заеме академичната длъжност “доцент” в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина и специалността „Образна диагностика“  за нуждите на Катедра „Образна 

диагностика и лъчелечение“, факултет „Медицина“ при МУ – Варна и Клиника по 

образна диагностика към УМБАЛ „Св. Марина“. 

 

26.03.2018 г    Проф. д-р Силва Андонова - Атанасова, д.м.н. 

гр. Варна    ……………………………………………………..  

              


