
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

№ КОЦ -161 /4 .3 Ж .2 0 1 7  г.

На основание чл. 46, ал. 2 във връзка с чл. 50, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и заявления с вх. 
№4516 от 17.10.2016 г. и вх. № 5074 от 25.11.2016 г. в РЗИ -  Шумен (M3 вх. № ЛД-00-152 от 31.10.2016 
г., № ЛД-00-152 от 29.11.2016 г. и вх. № ЛД-00-152 от 28.12.2016 г.) от д-р Сотир Стоянов Караниколов, 
управител на “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -  ШУМЕН” ЕООД, гр. Шумен

Р А З Р Е Ш А В А М :

на “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -  ШУМЕН” ЕООД, 
гр. Шумен

ЕИК 127521758, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, област Шумен, община 
Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63

да осъществява следните дейности:

1. активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;

2. периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и 

преканцерози;

3. регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;

4. създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични 

заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри;

5. промоция и превенция на онкологичните заболявания;

6. информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;

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

8. научноизследователска дейност в областта на онкологията;

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

10. клинични изпитвания на лекарствени продукти;

11. реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска 

онкология и лъчелечение и здравни грижи;

12. осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания 

район;

13. извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.



по следните медицински специалности:

1. Медицинска онкология
2. Гастроентерология
3. Хирургия
4. Урология
5. Анестезиология и интензивно лечение
6. Акушерство и гинекология
7. Ушно-носно-гърлени болести
8. Лъчелечение
9. Нуклеарна медицина
10. Обща и клинична патология
11. Клинична лаборатория
12. Образна диагностика

лечебната дейност да се осъществява в следните структури /клиники, отделения и клинико- 
диагностични структури/ с нива на компетентност както следва:

Отделения с легла :

1. Клиника по лъчелечение -  с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт 

по „Лъчелечение”.

2. Отделение по медицинска онкология - с второ ниво на компетентност в изпълнение на 

медицинския стандарт по „Медицинска онкология”.

3. Отделение по онкологична хирургия - с второ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи 

медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, 

детска хирургия и лицево-челюстна хирургия”;

За. в отделението се осъществява дейност и по онкоурология, отговаряща на второ ниво на 

компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Урология”.

4. Отделение по онкологична гинекология - с трето ниво на компетентност в изпълнение на 

медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология”.

5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение - с второ ниво на компетентност в изпълнение 

на медицинския стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”.

6. Отделение по онкологична гастроентерология - с второ ниво на компетентност в изпълнение на 

медицинския стандарт по „Гастроентерология”.

Отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика -  с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския 

стандарт по „Образна диагностика“.

2. Отделение по нуклеарна медицина с метаболитна терапия - с трето ниво на компетентност в 

изпълнение на медицинския стандарт по „Нуклеарна медицина”.

3. Отделение по клинична патология - в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична 

патология”, утвърден с отменената НАРЕДБА № 18/2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

"Клинична патология" във връзка с § 6 от ПЗР на НАРЕДБА № 12/2016 г. за утвърждаване на медицински 

стандарт „Обща и клинична патология“.



Клинико-диагностични структури:

1. Клинична лаборатория - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по 

„Клинична лаборатория”.

Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания

Единният регистрационен номер на “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -  ШУМЕН” 
ЕООД, гр. Шумен е: 2730334007.

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -  ШУМЕН” ЕООД, осъществява дейността си на 
адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

Отменям Разрешение № КОЦ - 161 от 04.09.2014 г. за осъществяване на лечебна дейност. 

Разрешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Д-Р ПЕТЪР МОСКС
МИНИСТЪР НА ЗД


