
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм 

от акад. Дамян Николов Дамянов, дмн 

 

Д-р Лъчезар Цветков Джонгов е единствен кандидат в конкурс за доцент 

в област „Висше образование 7.0 Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина, научна специалност „Онкология” със шифър 

03.01.46. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 59/2013 г. за нуждите на Клиниката по 

коремна хирургия при СБАЛО. Д-р Лъчезар Джонгов е 53-годишен. Има 

хирургически стаж от 23 години. Завършва медцина през 1977 г. в Медицинска 

академия, София. Работи 3 години като завеждащ отделение по съдебна 

медицина към Окръжна болница, Враца. От 1990 г. постъпва в онкологичната 

мрежа, първоначално за 4 години като лекар-ординатор в Хирургичното 

отделение на Онкологичния диспансер, Враца. През 1994 г. е приет за научен 

сътрудник ІІІ ст. в Националния онкологичен център. През 1999 г. вече е 

завеждащ отделение, а и понастоящем е началник на Отделението по Обща и 

коремна хирургия към Хирургична клиника на СБАЛО. Придобива 

специалност по хирургия през 1996 г. и по онкология през 2000 г. Защитава 

дисертация, свързана с хирургичното лечение на тестикуларните тумори, през 

2010 г. и придобива образователната и научна степен „доктор по медицина”. На 

базата на тези биографични данни може да се каже, че д-р Джонгов отговаря на 

изискванията, за да кандидатства в конкурс за доцент.  

В конкурса той се включва с 33 публикации, има претенции за участие в 4 

учебни ръководства и монографии, представя участие в 18 научни доклада. 

Цялото му научно творчество е в областта на онкологичните заболявания.  

Като глави от монографии представя темата: „Лимфни дисекции при рак 

на тестисите” в издания на Онкологичната болница от 2003 и 2007 г., като те са 

близки по съдържание и не би трябвало да се броят като два отделни труда. 

Второто участие в монография приемам, че е на темата „Лимфни дисекции при 

тестикуларни тумори”, но в едноименна монография, издадена през 2009 г. 

Наред с това 9 теми, включени в публикациите му, са отделни глави от 

методично ръководство върху лечението на онкологичните заболявания, като д-

р Джонгов участва като съавтор в темите за хирургичното лечение на 

хранопровода, стомаха, тънките и дебелите черва, ректума и ануса, както и за 

хепатобилиарната система и панкреаса.  

Освен това участие в методичното ръководство д-р Джонгов представя 

още 10 научни съобщения, публикувани в сборници от научни конференции в 

страната. 7 от тях са свързани с проблеми върху хирургичното лечение на 

колоректалния карцином, 2 са свързани с рака на стомаха и 1 с 

ретроперитонеалните тумори. В тези общо 19 съобщения, поместени в 

сборници, д-р Джонгов е първи автор в 2, втори автор в 1 и трети и следващ 

автор в 26.  



Представени са 4 публикации, отпечатани в две чуждестранни списания. 

В J. of BUON са публикувни 3 съобщения, а 1 е в Biochimica et Biophyzica Acta. 

Д-р Джонгов е трети, четвърти и пети автор в тези съобщения. В българска 

периодика са публикувани 11 съобщения. Д-р Джонгов е първи автор в две от 

съобщенията, втори – в две, трети и следващ – в 7. Съобщенията засягат 

различни интересни проблеми при лечението на карциномите на стомаха (1), 

колоректалната хирургия (5), млечната жлеза (1), ретроперитонеалните тумори 

(1), вулвата (1), паратестикуларен тумор (1) и пострадиационни усложнения (1).  

В заключение може да се каже, че в конкурса д-р Джонгов участва с 

реално две теми като глави на монографии, 9 теми в методично ръководство, 10 

публикации в научни сборници и 11 в български списания, както и 4 статии в 

чуждестранни списания. Във всички съобщения той е първи автор 5 пъти, втори 

– 3 пъти, а в останалите е трети и следващ.  

Към тази научна активност трябва да добавим 5 представени резюмета в 

чуждестранни списания, вероятно изнесени доклади в чуждестранни конгреси, 

както и 6 участия в български прояви. Едното от направените съобщения като 

доклад е представено и като публикация под № 36 и не може да бъде взето под 

внимание. По този начин има разминаване между претенциите на автора за 

участие в 18 доклада, докато като рецензент намирам 10 такива. Резюметата в 

чуждестранните списания са свързани с теми като колоректален карцином (3), 

карцином на шийката на матката (1) и хирургичното лечение на кардията, 

хранопровода и стомаха (1). В тези съобщения той е трети и следващ автор. В 

5-те съобщения на български език той е първи автор в 1, втори в 1 и трети и 

следващ автор в три от статиите, свързани с колоректалния крцином (2), с 

хирургичното лечение на тестисите (1) и с тумори на хранопровода и предната 

коремна стена по 1. Чест прави на кандидата, че отделя три статии в сп. 

„Онкология”, свързани с дисертацията му, като вече рецензирани и посветени 

на хирургичното лечение на тестикуларните тумори.  

Писменото творчество на кандидата удовлетворява частично. От една 

страна има тематично разнообразие, статиите са посветени на онкологичната 

патология и са издържани по отношение на съдържанието. От друга страна 

личното участие на кандидата в научното творчество оставя елемент на 

съмнение, тъй като в много малка част от трудовете той е първи автор и 

съответно на българските стандарти дали ги е писал лично. Няма 

самостоятелни трудове, а личното му участие в създаването на другите 

публикации трябва да бъде потвърдено евентуално с разделителни протоколи.  

Съгласно претенциите на кандидата в справката за основните научни 

приноси той представя четири проблема като научно-приложни достижения. 

Трудно може да се приеме като нововъведение широката дебелочревна 

мобилизация като достъп до ретроперитонеалното пространство. Техниката е 

въведена от десетилетия при експлантация на органи, а са налице и други 

публикации, при които автори, за да достигнат до ретроперитонеален тумор, са 

използвали този прийом. Признавам като реални претенциите за въвеждане на 

модифицирана ипсилатерална нервсъхраняваща дисекция на модифицирана 



системна дисекция със запазване на симпатикова инервация и на лимитирани 

ретроперитонеални десекции. Като научно-теоретични постижения кандидатът 

посочва три проблема, свързани основно с неговата дисертация, за които нямам 

възражения.  

Като постижения на кандидата могат да се приемат и двете признати 

изобретения, свързани с автложно фибриново лепило и хирургичен метод за 

трансполиране на m. рectoralis minor в аксиларната ямка. Кандидтът има общ 

импакт фактор 6,387. Представя списък от 26 цитирания от български автори, 

от които само 1 е автоцитат и трябва да отпадне, както и за две цитирания от 

чуждестранни автори. Той е член на Българското хирургическо дружество и на 

Републиканското дружество по онкология. Представено е удостоверение за 

учебна дейност в размер на 84 учебни часа, където д-р Джонгов участва като 

лектор в рамките на основен курс по онкология към болницата. Представени са 

удостоверения за специализации в областта  на горната и долната ендоскопия, 

на ендокринната и лапароскопската хирургия. Предимство е ползването –  

писмено и говоримо на английски език.   

Д-р Лъчезар Джонгов е кадър на Националния онкологичен център, което 

обяснява, че неговото научно творчество е изцяло свързано с онкологичната 

тематика. По обем и съдържание това творчество отговаря на изискванията, 

залегнали в правилника на болницата по отношение на изпълнението на Закона 

за академичното развитие. Има достатъчни по обем и по стойност научни 

постижения, наред с  две признати изобретения. Доктор е по медицина, а 

хирургичната му практика очевидно задоволява неговите колеги и 

ръководството на болницата, за да бъде утвърден за началник на отделение в 

една от най-масовите хирургии – обща и коремна. Не оставам удовлетворен от 

неговото участие в научните му трудове, свързано с позицията му в авторските 

списъци. Препоръчително и желателно е наред с издигането му в йерархията и 

хабилитацията му по-често да го срещаме като първи автор и в публикации, и в 

доклади на научни прояви.  

Не възразявам срещу утвърждаването му на академичната длъжност 

„доцент по онкология” към СБАЛ по Онкология. 

 

Рецензент: 

         
София, 15 октомври 2013 г.     Акад. Д. Дамянов 


