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УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –« Д-Р 

ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД - ПЛЕВЕН 
ул. ”Г.Кочев” 8а, тел. 886 444, fax. 804 212,  

                     www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com 

 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 
                                 от 

 

Проф.д-р Начко Илиев Тоцев, дм, Началник клиника по образна 

диагностика при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. 

Определен за изготвяне на становище със Заповед №  Р-109-120/26.02.2018 

год. на Ректора на Медицински университет -  Варна. 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”в 

областа на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина, научна специалност „Медицинска радиология 

и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)”, обявен за 

нуждите на Факултет „Медицина”, Катедра „Образна диагностика и 

лъчелечение” и Клиника по образна диагностика към МБАЛ „Св. Марина” 

ЕАД - Варна. 

 

 

За горепосочения конкурс са подадени документи от един кандидат -  

д-р Чавдар Христов Бъчваров, дм,  - лекар-ординатор в Ангиографски 

сектор към Клиника по образна диагностика, МБАЛ „Св. Марина” - гр. 

Варна. 

 

 Комисията за допускане до конкурса е установила, че документите са 

подадени в определения срок и отговарят на изискванията на  чл.26, ал.2 и 

чл.27, ал.2 от ЗРАСРБ;чл.57, ал.3 от ППЗРАСРБ, чл.92, ал.5 и ал.6,чл.93, 

ал1 и чл.96, ал.1 от ПРАС в МУ - Варна. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската и 

научноприложната дейност на кандидата. 

 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, дм е роден на 02.06.1966 г. в гр. 

Ловеч. През 1984 г. завършва средното си образование МГ „Петър Берон” - 

гр. Варна  

 През периода 1986-1992 г. е студент по медицина в Медицински  

университет - Варна и завършва специалност „медицина” с много добър 

успех. От 1992 г. до 1994 г. работи като лекар в Общинска болница гр. 

Омуртаг. От 1994 г. до 2000 г. е лекар-ординатор в Клиника по Образна 

диагностика и лъчелечение, МБАЛ „Св. Марина” - гр. Варна. От 2000 г. и 

понастоящем работи като лекар-ординатор в Ангиографски сектор към 

Клиника по Образна диагностика, МБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна. През 

2015/2016 г. придобива специалност по Образна диагностика. Редовен 

докторант към катедра „Образна диагностика”, специалност „Образна 

диагностика” .Придобива научна степен „доктор” през 2016 г. на тема 

„Ендоваскуларно лечение на руптурирали интракраниални аневризми, 

артерио-венозни малформации и каротидо-кавернозни фистули”.  

Владее писмено и говоримо английски, немски, руски и италиански 

език. Член на Българската асоциация по радиология (БАР), Европейската 

асоциация по радиология (ESR), Българския лекарски съюз (БЛС) и 

Асоциацията по кардиоваскуларна и интервенционална радиология 

(CVIR). Семеен.  

 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, дм  има различни специализации в 

национални центрове и е посещавал  курсове за следдипломна 

квалификация в МУ - София.  

  

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, дм има активно участие в повече от 

50 научни форуми и изследователски проекти. 

  

 

2. Научно-изследователска дейност. 

 

     За участие в настоящия конкурс  Чавдар Христов Бъчваров, дм е 

представил  52 публикации:  

 Един автореферат към дисертационен труд за присъждане на 

ОНС „доктор” 

  8 публикации в чужди периодични издания с impact factor, от 

които 2 пълнотекстови 

 22 публикации в български периодични издания 

 21 участия с научни доклади на форуми в чужбина и у нас 
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 В 23 от представените 52 заглавия (44%) д-р Бъчваров е първи автор. 

Съавтор е в две глави на един български учебник.  

  От направената академична справка за импакт фактор на 

публикациите за периода от 2011-2017 год. д-р Чавдар Бъчваров, дм 

има общ Impact Factor 13,606. 

 От направената академична справка за наличие на научен профил д-р 

Чавдар Бъчваров, дм има регистрирани научни профили в Google 

Scholar и  ResearchGate. 

 От направената академична справка за цитиранията на д-р Чавдар 

Бъчваров, дм са открити общо 3 цитирания. 

  

3. Учебно-преподавателска и научно-организационна дейност.  

 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров, дм е хоноруван преподавател към 

катедра „Образна диагностика и лъчелечение” на МУ - Варна за учебните 

2012/2013 г., 2013/2014 г.и 2015/2016 г. От 13.02.2017 г. и понастоящем д-р 

Бъчваров  е асистент в МУ - Варна, катедра „Образна диагностика и 

лъчелечение.   

  

 

4. Профил на научната работа.  

 

     Д-р Чавдар Христов Бъчваров, дм  работи основно в областта на 

ангиологията, като голяма част  от публикациите в тази насока е посветена 

на ендоваскуларното лечение на руптурирали интракраниални аневризми, 

съдови малформации и интервенции в различни артериални басейни при 

периферна артериална болест.                    

 

  

 5. Основни научни и научно-приложни приноси. 

 

    Анализът на научното творчество на Д-р Чавдар Христов Бъчваров, 

дм  показва едно определено предпочитание към  оптимизацията на 

образните диагностични изследвания в неврорентгенологията и 

диагностиката на мозъчно-съдовите заболявания.  

 

 

 6. Значимост на приносите за науката и практиката.  

 

  Д-р Бъчваров за първи път въвежда в МБАЛ „Св. Марина” 

ендоваскуларното лечение на руптурирали интракраниални мозъчни 

аневризми и съдови малформации. Анализирани са резултатите от 

приложеното лечение и на тяхна база е създаден алгоритъм за поведение 
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