
 

 

     

 

 

    становище 
 

 
От:Проф.д-р Виолета Димитрова Маринова,дмн 

 

Ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия, МФ, 

МУ-София 

Началник Клиника по обща и чеарнодробнопанкреатична хирургия, 

УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

 

 Относно:Оценка на научните трудове на д-р Лъчезар 

Цветков Джонгов, Началник отделение по обща и коремна 

хирургия към Хирургична клиника при СБАЛО-ЕАД, гр. 

София, приложени за участие в конкурс за „доцент”, обявен в 

ДВ, бр. 59/2013г  за нуждите на Хирургичната клиника при 

СБАЛО-ЕАД, гр. София 

 

 Д-р Джонгов е единствен кандидат в конкурса. 

 

 Д-р Лъчезар Джонгов е роден през 1960г, завършва 

медицина в Медицинска Академия, София през 1987г, има 25г8м 

лекарски стаж и 18г8м от тях са хирургичен стаж. Има призната 
специалност по хирургия от 1996г и по онкология от 2000г. От 2007г 

е Началник отделение на Хирургичната клиника при СБАЛО – гр. 

София и като такъв извършва свободно и самостоятелно оперативни 
интервенции от домена на голямата хирургия.  

 

 С-р Джонгов е провел  специализация по горна и долна 
ендоскопия през 1992г, по  ендокринна хирургия – 1993г и по 

лапароскопска хирургия -2007г. 

 



 Практическата работа, както и научните търсения на д-р 

Джонгов са посветени основно на лечението на онкологичните 

заболявания. На тези проблеми са посветени и дисертационният му 
труд, участията му в списването на монографии, учебни помагала, 

както и в създаването на медицински стандарти. 

 От 2010г, след успешно защитен дисертационен труд на 
тема „Подобряване на следоперативните резултати при 

ретроперитонеални дисекции при болни с авансирали тестикуларни 

тумори” д-р Джонгов придобива ОНС „Доктор”. 
 

 Д-р Джонгов е университетски преподавател с 84 часа 

учебна натовареност годишно като участва в преподаването на 
студенти и специализиращи по СДО, ръководител е на основния курс 

по Онкология, участва като лектор в редица тематични курсове, 
провеждани в СБАЛО, гр. София.  

 

 
  В настоящия конкурс д-р Джонгов участва с 55 н.тр. , като 

6 от тях имат отношение към защитения дисертационен труд. От н.тр. 

на Д-р Джонгов 14 са научни статии, отпечатани в български 
периодични издания / 3 от тях приди защитата на дисертационния 

труд/, 4 са отпечатани в чуждестранни списания, 8 в сборници и 12 

участия в създаването на 4 монографии и научни ръководства и 2 
онкологични стандарта. 

 

  На рецензия за настоящия конкурс подлежат 15 научни 
публикации 

 

 Четири  от научните трудове  на д-р Джонгов са на 
английски език, отпечатани в чуждестранни списания с ИФ - №№ 

21,22,23,24, останалите са в реномирани български списания и 

предимно в сп.Онкология и сп.Scripta Scientifica Medica. Научните 
трудове, отпечатани в чуждестранни списания касаят хирургичната 

проблематика косвено, но отразяват полезен опит и перспектива:  

 Н.тр. № 21отразява начините за борба с лимфореята след 
мастектомия по повод карцином на гърдата, използвайки автоложен 

фибриноген, н.тр. № 23 – полезността  на фибриновите лепила в 

хирургичната онкология, а н.тр. № 24 – изследването на плазмените 



термолабилни протеини като прогностичен фактор при пациенти с 

колоректален рак. 

 
 Научните трудове на Д-р Джонгов, отпечатани в български 

научни списания са 11. Те третират разностранни въпроси, свързани с 

преодолване на постоперативните компликации при операции за рак 
на гърдата – н.тр. № 26, лечение при пациенти с инсуфициенция на 

езофаго-иеюналната анастомоза след гастректомия - № 25, поведение 

при локално напреднал, рецидивиращ и персистиращ карцином на 
вулвата при млада жена - №27, а № 34 представя лечение на пациент 

с локално авансирал перитестикуларен тумор.  

 Пет н.тр. са посветени на проблеми, свързани с 
колоректалната патология – №№ 28, 29, 30, 32, 35. Н.тр. № 28 

отразява 38 наблюдения на илеоцекална транспозиция при 
субтотални колектомии за периода 1964-2005г, направени в 

Хирургичната клиника на СБАЛО , № 30 – необходимостта от 

индивидуален подход при пациенти с колоректален рак и 
чернодробни метастази, № 29 – реинтервенциите при 

„иноперабилни” пациенти с колоректален рак, № 32 – третира избора 

на оперативна методика при злокачествена обтурация на левия колон. 
Н.тр.  № 35  представя „алтернативен мануален трансабдоминален 

метод за възстановяване на пасажа при лечението на тумори в 

дисталната половина на ректума”. Н.тр. № 31 проследява 
хирургичното лечение на пациенти с пострадиационни усложнения в 

малкия таз, № 33- третира редица проблеми, свързани с оперативното 

лечение на ретроперитонеалните тумори. 
 Публикациите на Д-р Джонгов в чуждестранни списания 

имат общ IF 6,387.  

 За участие в конкурса кандидатът представя още  18 участия 
на национални и международни конгреси, както и  два патента за 

изобретения с №№ 62679/2000г и 62638/2000г. 

     
  

 Д-р Джонгов представя справка от Централна Медицинска 

библиотека – МУ-София за 24 цитации от български автори /1 от тях 
автоцитат/ и 2 от чеждестранни, т.е. 26 цитата. 

 

 Предвид възможостите и отговорността, която проявява д-р 
Лъчезар Джонгов като практикуващ хирург, обема и сериозността на 



третираните проблеми на научната му продукция, учебната му 

натовареност и опита му като дългогодишен университетски 

преподавател считам че имам основания да предложа на Научното 
жури да присъди на д-р Лъчезар Цветков Джонгов академичната 

длъжност „Доцент по хирургия”. 

 
      

 

17.10.2013г.     Член на Научното жури: 
        Проф-д-р В.Димитрова, 

дмн  

  

  

 

 
 
 


