
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
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КОЦ-192

23.02.2012

"Комплексен онкологичен 

център - Пловдив" ЕООД, гр. 

Пловдив

гр. Пловдив, бул. "В. Априлов" № 
15 А - I база и бул "Ал. 
Стамболийски" № 2А - II база

10 686 220

000463379

1622334019

ЕИК:

гр. Пловдив, ул "В. Априлов" № 15А

Промяна в 
управителя на 
лечебното 
заведение.

код:

отделение по медицинска онкология и 

онкологични заболявания в 

гастроентерологията със стр-ра с легла за 

дневна системна противотуморна 

терапия - 12 ч. - медицинска онкология   

гастроентерология  4236
медицинска онкология  4237

отделение по медицинска онкология и 

онкологични заболявания в 

хематологията със стр-ра с легла за 

дневна системна противотуморна 

терапия - 12 ч. - медицинска онкология   

медицинска онкология  4238
клинична хематология  4239

отделение по медицинска онкология и 

онкологични заболявания в 

пневмологията със стр-ра с легла за 

дневна системна противотуморна 

терапия - 12 ч. - медицинска онкология   

медицинска онкология  4240
пневмология и фтизиатрия  4241

отделение по онкологична хирургия - 

хирургия   

хирургия  4050
отделение по медицинска онкология и 

онкологична хирургия в гинекологията - 

медицинска онкология   

медицинска онкология  4242
хирургия  4243
акушерство и гинекология  4244

отделение - лъчелечение   

лъчелечение  4049
отделение по медицинска онкология и 

онкологични заболявания в кожните 

болести - медицинска онкология   

медицинска онкология  4245
кожни и венерически болести  4246

отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

4048

отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  4047

доц. д-р Тихомир Мишев 
Дерменджиев, д.м.
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 и консултативна 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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отделение - образна диагностика   

образна диагностика  4046
отделение - нуклеарна медицина   

нуклеарна медицина  4044
медико-диагностична лаборатория I база - 

клинична лаборатория   

клинична лаборатория  4045
медико-диагностична лаборатория ІІ 

база - клинична лаборатория   

клинична лаборатория  5136
звено за регистрация и профилактика на 

онкологичните заболявания -    
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