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С  Т  А   Н  О  В  И  Щ  Е 

 

От Проф. д-р Милан Петков Тотев д.м., началник Клиника по образна 

диагностика на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, определен със Заповед № Р-109-

62/25.01.2018 г. на Ректора на Медицинския университет „Д-р Параскев Стоянов“ - 

Варна и заповед Р-109-120 от 26.02.2018г., за външен член на жури на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна 

специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на 

радиоактивни изотопи) за нуждите на преподаването по дисциплината „Образна 

диагностика" в Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на Медицинския 

факултет на Медицинския Университет „Д-р Параскев Стоянов“- Варна, по  обявения 

конкурс в ДВ. брой бр. 96/01.12.2017 г..  

В законово установения срок, след обявяването на конкурса за участие в него e 

подал документи и e допуснат eдин  кандидат – Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м., 

асистент към катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, Медицински университет 

„Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. Необходимите документи, изготвени от кандидата, са 

според изискванията на Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Правилника за 

развитие на академичния състав на МФ на МУ- Варна. 

 

Кратки биографични данни 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. е роден на 02.06.1966 г.  Средното си 

образование полечава в математическа гимназия „Петър Берон“ – Варна и го завършва 

през 1984 г. Висшето си образование получава в Медицинския факултет на 

Медицинския Университет в гр. Варна. Дипломира се успешно през 1992 г а през 

1999г. му е призната специалност “Образна диагностика (Рентгенология)”. През 2016г. 

придобива,  след успешна защита на дисертационния си труд „Ендоваскуларно лечение 

на руптурирали аневризми, артериовенозни малформации и каротидо-венозни 

фистули”  научно-образователната степен  степен  “доктор” по научна специалност 

Образна диагностика.   

Кариерата се започва като лекар в Общинска болница гр. Омуртаг  през 1992г. и 

работи там до 1994г. От 1994 до 2000 е лекар - ординатор в клиника по Образна 

диагностика – МБАЛ „Св. Марина“ - Варна а от 2000 до 2017 е  лекар - ординатор в 

Ангиографски сектор към клиника по Образна диагностика – МБАЛ „Св. Марина“ – 

Варна. От  2017 г. е лекар - асистент в Ангиографски сектор към клиника по Образна 

диагностика – МБАЛ „Св. Марина“ – Варна.  
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Д-р Бъчваров има сертификати за правоспособност за ВСД по Ултразвук и 

Интервенционална рентгенология. Отличен е с награда за участие в международен екип 

по донорство. Член е на Българската асоциация по радиология (БАР), на European 

Society of Radiology (ESR) и на Cardiovascular and Interventional Radiological Society of 

Europe (CIRSE). 

Д-р Чавдар Бъчваров владее английски, немски, италиански и руски езици. 

 

Научноизследователска дейност 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. участва в настоящата процедура с 52 научни 

труда.  От тях 31 са реални публикации, от които 1 дисертационен труд, съавторство в 2 

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

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

Tumori Journal, J of IMAB и 21 публикации в български периодични издания. Д-р 

Бъчваров има  над 21  участия в конгреси в чужбина и в България. От публикациите му 

8 са в списания с impact factor, от които 2 пълнотекстови, с общ импакт фактор 13.606. 

На 9 (30%) публикации д-р Чавдар Бъчваров е първи автор.  

 

Академичното развитие 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. е активен търсещ специалист по Образна 

диагностика насочил интересите си главно в областта на интервенционалната 

рентгенология. Това се дължи и на неговата насочевност към иновативните техники и 

методики в тази субспециалност все още слабо застъпена в България. Д-р Бъчваров 

последователно преминава обучения  по извършване на съдови  и несъдови 

интервенцонални процедури. Започва през 2002 година с едномесечно обучение в 

Кантоналната болница на град Аарау, Швейцария. Придобитата компетентност 

позволява на кандидата да извършва в следващите години високоспециализирани, 

уникални за страната, интервенционални процедури. Д-р Бъчваров е изявен специалист 

при интервенциите по артериите на крайниците, като владее всички видове на съдов 

достъп, включително новите транспоплитеален и транспедален. Той владее и 

интервенции по големите съдове, като  TEVAR и  EVAR. Специалист е и по  

специфични ендоваскуларни интервенции в областта на онкологията  като 

трансартериалната хемоемболизация (ТАСЕ) и другите  видове емболизации. 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. показва изключителен интерес към 

извършването на ендоваскуларни интервенции в бързо развиващата се през последните 

годдини област на интервенционалната неврорентгенология. През 2005 извършва 

пъвата интраартериална фибринолиза при пациент с остър исхемичен инсулт което сега 
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прилатга рутинно в практиката. Д-р Бъчваров въвежда в Българската практика и други 

нови  техники за механична интраартериална тромбектомия.  Той е един от пионерите и 

напълно владее днес методиката на на ендоваскуларното лечение на интракраниални 

аневризми и съдови малформации. Върху този опит Д-р Бъчваров е защитил и 

дисертационния си  труд, чиято тема е "Ендоваскуларно лечение на руптурирали 

интракраниални аневризми, артериовенозни малформации и каротидо-кавернозни 

фистули", и с който придобива образователната и научна степен "Доктор". 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. е и един от малкото в България изявени 

специалисти в  областта на извънсъдовите интервенции. Той владее всички перкутанни 

дренажни техники както и всички видове перкутанни биопсии. Един от пионерите е на 

въвеждането в практиката на перкутанните  билиарни дренажи и стентирания при 

механичния иктер. Ообен принос на кандидата е въвеждането на методиката за 

имплантиране на хемопортове при онкологично болни пациенти, и то при всички 

възрастови групи. 

Всичко това личи от публикационната му активност като 13 от публикациите са 

в областта на интервенционалната неврорентгенология, 8 в областта на съдовите 

интервенционални процедури, 7 в областта на извънсъдовите интервенции а другите са 

с разнообразна тематика. 

Представената научна продукция може да бъде обединена в следващата таблица: 

 

Публикации Всичко 

1. Дисертационен труд 1 

2. Глави в Монография 2 

3. Отпечатани в пълен текст  28 

    3.1. Статии в български списания и сборници  20 

    3.2. Статии в чуждестранни списания 8 

4. Участия в научни прояви с отпечатани резюмета 21 

Общ брой публикации 52 

Цитирания  цитирания общо 3 в Scopus, Web of 

Science и Google Scholar. 

Общ импакт фактор 13,606 
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Учебнопреподавателска дейност 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м е бил хоноруван асистент към катедра 

„Образна диагноситка и лъчелечение” при МУ Варна за периода 2012/2013, 2013/2014 и 

2015/20156. От м. 02.2017 той е асистент към Катедрата, като общият му трудов стаж 

като асистент е над 11 месеца.  

Заключение 

На основание на горното считам, че Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. отговаря 

напълно на наукометричните критериите и показатели за заемане на академичната 

длъжност “Доцент”, определени с Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Правилника 

за развитие на академичния състав на МФ на МУ-Варна. Базирайки се личните си 

впечетления от кандидата, както и на горепосочените данни за научната продукция, 

отразяваща закономерно разнообразието и трудностите на клиничната практика и 

носеща приносен характер за страната считам че Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. 

има необходимите качества и научна продукция. Това ме кара да дам убедено своя 

положителен вот и да предложа на почитаемите членове на  определното със заповед на 

Ректора на Медицинския университет „Д-р Параскев Стоянов“ - Варна научно жури да 

утвърдят на академичната длъжност „Доцент” в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна 

специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на 

радиоактивни изотопи) за нуждите на преподаването по дисциплината „Образна 

диагностика" в Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на Медицинския 

факултет на Медицинския Университет – Варна,  Д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. 

 

 

Проф. Д-р Милан Тотев  д.м. 

 


