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Информация за текущото състояние  

на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД 

(съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия) 

1. Обща информация 

„МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД е дружество регистрирано в 

съответствие с Търговския закон с Решение от 28.08.2000 г. на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД, вписан в Регистъра за търговските дружества – рег.1, том 6, стр.252, 

партида 26 по ф. д. № 1258/2000 г. 

С  Решение № 1041/19.08.2010г. - Великотърновски Общински съвет променя 

фирменото наименование от „МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД на 

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ” ЕООД.                  

 С вписване 20100914082510 на Агенция по вписванията е вписано наименование 

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. 

 Дружеството е със седалище и с адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 

“БУЗДЛУДЖА“ №1.  

Едноличен собственик на капитала на "Комплексен онкологичен център-Велико 

Търново" ЕООД е Община Велико Търново. 

 Основният предмет на дейност на "Комплексен онкологичен център-Велико 

Търново" ЕООД включва: 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; 
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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. 

2. Текущо състояние на "Комплексен онкологичен център -Велико Търново" 

ЕООД 

Отчетеният финансов резултат на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново" 

ЕООД преди данъци към 31.12.2021 г. е  (загуба) - 469 хил. лв. 

Общите приходи от оперативната дейност на "Комплексен онкологичен център-

Велико Търново" ЕООД, отчетени към 31.12.2021 г. са в размер на 15 310 хил. лв. 

Общите разходи от оперативна дейност, отчетени към 31.12.2021 г. са               

15 779 хил. лв. 

Общите активи на дружеството, отчетени към 31.12.2021 г. възлизат на             

13 267 хил. лв. 

Собственият капитал на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново"  ЕООД 

към 31.12.2021 г. е на стойност 8 598 хил. лв. 

3. Стратегия за бъдещо развитие 

3.1. Цели и предизвикателства за публичното  предприятие: 

3.1.1. Главните цели, определени в Политиката за участието на Община Велико 

Търново в публичните предприятия, които изпълняват цели на публичната политика, 

в групата на които попада и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" 

ЕООД са: 

- удовлетворяване на здравни потребности и опазване здравето на гражданите чрез 

предоставяне на обществената услуга здравеопазване и лечение, социални грижи чрез 

качествени медицински дейности в съответствие със световните стандарти; 

- привличане на квалифицирани професионалисти, развитие на професионална 

компетентност, удовлетвореност и мотивация на работещите в дружествато; 
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- постоянна модернизация в синхрон с потребностите на пациентите и постиженията на 

медицинската наука и водещите добри практики; 

- финансова стабилност и опазване имуществените интереси на Общината; 

- гарантиране способността на публичното предприятие да продължава да функционира 

като действащо предприятие; 

3.1.2. Стратегическите цели  поставени пред оперативното управление на дружеството 

са: 

3.1.2.1. Финансово стабилизиране: 

- Преустановяване фомирането на загуби и намаляването на собствения капитал; 

- Подобряване на ликвидността и постигане на нискорисково състояние на нетния 

оборотен капитал; 

- Постигане и поддържане на годишна норма на възвръщаемост на собствения капитал 

не по-малко от 4 % след финансовата 2023 г.; 

- Повишаване обръщаемостта на активите; 

- Положителна рентабилност от оперативна дейност; 

3.1.2.2 Кадрово стабилизиране: 

- Привличане на медицински и немедицински специалисти за заемане на свободните 

щатни бройки; 

- Привличане на специализанти и последващото им задържане; 

- Привличане на висш медицински персонал от академичните среди; 

- Поддържане на политика на ускорен ръст на трудовите възнаграждения на персонала 

и достигане на СРЗ за дружеството не по-ниска от средното за системата от 

онкологични болнични лечебни заведения в страната в срок до 24 месеца; 

3.1.2.3. Увеличаване на пазарния дял: 

- Увеличаване на броя на преминалите пациенти; 

- Увеличаване на приходите от НЗОК и други източници; 

- Коопериране с университетски центрове; 
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- Изграждане на партньорска мрежа с извънболнични лечебни заведения и пациентски 

организации за презентиране на дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико 

Търново" ЕООД и привличане на здравноосигурени пациенти; 

3.1.2.4. Ефективно управление на финансовия, ликвидния и оперативния рискове. 

3.1.2.5. Уреждане на всички просрочени задължения, в т.ч. към персонала, публични, 

към доставчици до края на 2024 г. Недопускане на възникването им. 

  

Приложения: 

1. Актуално състояние; 

2. Устав; 

3. Приключен годишен финансов отчет за предходна финансова година (БАЛАНС, 

ОПР, ОПП и ОСК); 

4. БАЛАНС и ОПР, за последно тримесечие. 

 


