
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-214

21.09.2016

"Комплексен онкологичен 

център - Бургас" ЕООД, гр. Бургас

гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 
86, ул. "Ст. Стамболов" № 73 и ул. 
"Доц. д-р Константин Кънчев"

6 135 220

000053191

0204334013

ЕИК:

гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 86

Определяне на 
нива на 
компетентност на 
структурите на ЛЗ;
Промяна в 
осъществяваните 
дейности;
Вписва нова 
дейност 
"Клинични 
изпитвания…";
Втори и трети 
адрес на ЛЗ

код:

отделение - медицинска онкология   II - ро 

ниво

медицинска онкология  II - ро ниво4E+03
отделение по онкологична хирургия - 

хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво4E+03
урология  II - ро ниво4E+03

отделение по онкогинекология - 

акушерство и гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво4E+03
отделение - лъчелечение   II - ро А ниво

лъчелечение  II - ро А ниво4E+03
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   II - ро ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  II - ро ниво

4E+03

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво4E+03
отделение - нуклеарна медицина   II - ро 

ниво

нуклеарна медицина  II - ро ниво4E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво4E+03
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  4E+03
отделение по онкогастроентерология - 

гастроентерология   II - ро ниво

гастроентерология  II - ро ниво6E+03

д-р Христо Дечев Дечев

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 

информационна база данни за 
преминалите лица с онкологични 
заболявания за нуждите на 
Националния раков регистър и 
националните медицински регистри;

провеждане на клинични и 
терапевтични изпитвания в областта 
на медицинската онкология;

промоция и превенция на 
онкологичните заболявания;

експертна и консултативна дейност в 
областта на онкологията и 
медицинската онкология;

научноизследователска дейност в 
областта на онкологията;

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

информиране на обществеността по 
проблемите на онкологичните 
заболявания;

клинични изпитвания на лекарствени 
продукти;
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