
Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за 
медико-социални грижи и диализните центрове

Номер и 
дата на 

разрешение
то за 
лечебна 
дейност

1

Данни за лечебното заведение - 
име, седалище, капитал, ЕИК и 
единен регистрационен код, адрес 
на осъществяване на дейността

2

Ниво на компетентност на 
съответните структури

3

Име от документа за самоличност 
за лицата, членове на 

управителните и контролните 
органи на лечебното заведение

4

Видиве лечебни дейности, за които 
е издадено разрешението

5

Дата на отнемане 
на разрешението и 
основанието за 

това

6

Промени във 
вписаните 

обстоятелства 

7
КОЦ-81

28.01.2011

"Комплексен онкологичен 
център" - Враца ЕООД, гр. Враца

гр. Враца, ул. "Втори юни" № 68

401345

000190101

0610334010

ЕИК:

гр. Враца, ул. "Втори юни" № 68

код:

отделение - онкологична хирургия   
  0
отделение по онкогинекология - 
акушерство и гинекология   
акушерство и гинекология  3
отделение - анестезиология и интензивно 
лечение   
анестезиология и интензивно лечение 
 

6

отделение - медицинска онкология   
медицинска онкология  9
отделение - лъчелечение   
лъчелечение  2
отделение за палиативни грижи -    

отделение - нуклеарна медицина   
нуклеарна медицина  5
отделение - обща и клинична патология   
обща и клинична патология  8
отделение - образна диагностика   
образна диагностика  
отделение - онкологична 
гастроентерология   

медико-диагностична лаборатория - 
клинична дозиметрия и лъчезащита   

д-р Жулиета Цветкова Петкова

управител
активно издирване, диагностика и 
лечение на лица с онкологични 
заболявания;
периодично наблюдение, консултации 
и проследяване на болните с 
онкологични заболявания и 
преканцерози;
регистрация и диспансеризация на 
болни с онкологични заболявания и 
преканцерози;
създаване и поддържане на раков 
регистър за съответната територия, на 
обслужвания район и за нуждите на 
Националния раков регистър;
промоция и превенция на 
онкологичните заболявания;
информиране на обществеността по 
проблемите на онкологичните 
заболявания;
експертна дейност в областта на 
онкологията и медицинската онкология;
научноизследователска дейност в 
областта на онкологията;
провеждане на клинични и 
терапевтични изпитвания в областта на
 медицинската онкология;
реализиране на комплексни програми 
за обучение и специализация по 
онкология, медицинска онкология и 
лъчелечение и здравни грижи;
осъществяване на консултации по 
проблемите на онкологичните 
заболявания в обслужвания район;
извършване на профилактика и 
скринингови програми за онкологичните
 заболявания
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