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Актуално състояние

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД 
ЕИК 104524994, състояние към дата: 17.06.2022г.

Основнш обстоятелства

1. ЕИК/ПИК
104524994
Фирмено дело: 1258/2000 410

Номер на заявление:
20081112165054

2. Фирма/Наименование
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Номер на заявление:
20100918121817

3. Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност

Номер на заявление:
20081112165054
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5. Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново 
Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000
бул./ул. ул. БУЗЛУДЖА № 1 Телефон: 062 620249, Факс: 062 620249 
Адрес на електронна поща: onkovt@abv.ba

Номер на заявление:
20150812143601

6. Предмет на дейност
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; предоставя социални 
услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински 
дейности и за обслужване на пациентите.

Номер на заявление:
20100914082510

7. Управители
МАРИЯ i РАЧЕВА

Номер на заявление:
20081112165054
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23. Едноличен собственик на капитала )
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК 000133634

Номер на заявление:
20081112165054

Капитал

31. Размер
10769950 лв.

Номер на заявление:
20150812143601

32. Внесен капитал
10769950 лева

Номер на заявление:
20150812143601

33. Непарична вноска
Описание: 1.Сграда с балансова стойност в размер на 4 580 054,63 лева, построена в УПИ III, кв. 240 по плана на гр. Велико 
Търново, ул. „Бузлуджа" № 1, състояща се от следните помещения, разположени на нива, както следва: ПЪРВИ ЕТАЖ - КОТА -0.00, 
включващ следните помещения: 2 бр Входно предверие / евакуационен изход; Стълбище за горния етаж; Външен коридор - 
евакуационен изход; Вътрешен коридор; 2 помещения за Регистратура с архив; 5 бр фоайе - чакалня с места за пациенти; 
Командно помещение; Зала за графии; Зала за скопии; Помещение за санитари, пералня, сушилня, гладене; Сървър - рентген и 
гаматерапия; кабинет лекари; кабинет за началник отделение; стая за почивка на персонала; кабинет рентгенови лаборатории; 4 
бр тоалетни помещения WC за чакащи пациенти, пригодени за хора с увреждания и 4 бр за персонала - мъже/жени; Вътрешен 
двор; Помещение за мамограф; Коридори; Помещение за компютърна обработка на архивните материали; Главен регистрационен 
архив; Мулажна работилница; Помещение за планираща система и 1 бр за ПАКС система; Помещение за разполагане на 
дозиметрична система; Служебен коридор с торно осветление; 3 кабинета за старши лаборант, инженер и лекарски кабинет; 2 бр
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помещения за почивка - лекари и лаборан' J4  бр предверия с мивки - мъже - перс лал; 2 помещения с душ - персонал - мъже/ 
жени; Чистачно помещение; Служебен асансьор; 4 бр съблекални - пациенти; 2 бр WC, помещение за компютърен томограф- 
симулатор; Машинно помещение; Стълбище към сутерена; Служебно - евакуационно стълбище; Командно помещение към линейни 
ускорители; Помещение за разполагане на 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиматор и с 
локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Инженерно помещение; Асансьор - пациенти; Машинно - асансьор- 
пациенти; Коридор; Регистратура; Технически коридор с евакуационно стълбище; Главно ел. табло; Хранилище за изотопи; Котелно 
стопанство; Помещение за командно компътерен томограф -  симулатор. ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ -КОТА - 2.69, включващ следните 
помещения: Техническо помещение с„ниша"; Въздух фундаменти; Въздух - фундаменти - линеен ускорител; Асансьор - пациенти; 
Склад; Предверие; Въздух; Служебен асансьор; Стълбище; Помещение за ел. табла; UPS захранващо устройство, подсигуряващо 
работата на апаратурата в случай на прекъсване на електричеството; СУТЕРЕН - КОТА - 5,60, включващ следните помещения: 
Фундаменти компютърен томограф; 5 бр коридори, от които 1 за помещението за брахитерапия и 1 технически; Чистачно; WC; Душ 
и мивка; Машинно- служебен асансьор; Служебен асансьор; Стълбище за пациенти; Регистрационен архив за 7 000 пациенти; 
Складово помещение; Брахитерапевтичен апарат - процедурно; Помещение за Командно към брахитерапевтичен апарат;
Помещение за Душ към брахитерапия; 2 бр Предверия, едното с мивка; Тоалетно помещение WC; Помещение за измиване и 
стерилизация; Помещение за инвентар; 4 бр Коридори, единият от които е вътрешен коридор - брахитерапя; Техническа 
работилница; Помещение за почивка лекари брахитерапия; 2 бр Брахитерапия- мъже/жени; 2 бр помещение за WC, душ и мивка 
към брахитерапия; Лекарски кабинет; Асансьор - пациенти; Склад; Вход ОВЛ, регистратура, комуникационна връзка /евакуационен 
изход/; 2 бр Вътрешен двор; Фундаменти линеен ускорител; Помещение за санитари; Общо помещение за WC, душ и мивка; 
Технически коридор. Гореспоменатите помещения по етажи са разположени на РЗП 3 139.00 кв. м. , а застроения обем е 10 700.00 
куб. м. 2. Медицинско оборудване с балансова стойност в размер на 5 776 891.20 лева- Апаратура за лъчелечение и лъчетерапия, 
включващо: 2.1. Апарати и системи за диагностика: Компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението; Уреди за 
общ дозиметричен контрол и контрол на качеството, включващи: мотозиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевия 
сноп и експорт на дозиметричните данни, фантом за меко рентгеново лъчение, слоест фантом, фантом, подходящ за ежедневни 
проверки на дебита на линеен ускорител, дозиметрична система за ежедневни проверки на качествените параметри на линеен 
ускорител и с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет на лъчелечение, твърдотелен фантом за 
верификация на терапевтични планове, фантом и софтуер за качествен контрол на портални изобразяващи устройства или flat panel 
на линейни ускорители; Планираща система, включваща интегрирана болнична информационна система за архивиране и обмен на 
цветни образи в образната диагностика и лъчелечението; 2.2. Апарати и системи за лъчелечение:6+15 MV фотонен медицински 
линеен ускорител с MLC- многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Автоматизирана 
терапевтична система за брахитерапия с хирургична маса; Возима дигитална рентгенова система тип С-рамо, включваща основна 
система, вградена DAP камера и монитор.
Стойност: 10356945.8 лв.
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