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

Данни за лечебното заведение име, седалище, капитал, ЕИК и
единен регистрационен код, адрес
на осъществяване на дейността

Ниво на компетентност на
съответните структури

1

2

3

МБ-71

отделение - вътрешни болести II - ро
"Многопрофилна болница за
ниво
активно лечение - Омуртаг" ЕАД,
3190 кардиология I - во ниво

гр. Омуртаг
01.12.2016

гр. Омуртаг, ул. "Търновска" № 55
4 051 920
ЕИК: 125550070

код:

2522211003

Име от документа за самоличност
за лицата, членове на
управителните и контролните
органи на лечебното заведение

Видиве лечебни дейности, за които
е издадено разрешението

Дата на отнемане
на разрешението и
основанието за
това

Промени във
вписаните
обстоятелства

4

5

6

7

д-р Павлина Стоянова Павлова

изпълнителен директор

3192 ендокринология и болести на

обмяната I - во ниво
3194 гастроентерология II - ро ниво
3196 пневмология и фтизиатрия II - ро ниво

4065 нефрология I - во ниво
6574 вътрешни болести II - ро ниво
отделение - нервни болести II - ро ниво

4066 нервни болести II - ро ниво
гр. Омуртаг, ул. "Търновска" № 55
отделение - психиатрия I - во ниво
4067 психиатрия I - во ниво
отделение - педиатрия II - ро ниво
4068 педиатрия II - ро ниво
отделение - акушерство и гинекология II ро ниво
3198 неонатология I - во ниво

Мустафа Шерифов Бодев

член на управително тяло
Зюлбие Исмаилова Мустафова

член на управително тяло

диагностика и лечение на
заболявания, когато лечебната цел не
може да се постигне в условията на
извънболнична помощ;
родилна помощ;
рехабилитация;

диагностика и консултации, поискани
от лекар или лекар по дентална
медицина от други лечебни заведения;
диспансеризация;

Нов директор на
ЛЗ, промяна в СД;
Отпада
„долекуване“ от
името на Отд-е за
ПЛ с
терапевтична
насоченост;
Нова дейност
„Нефрология“ с I
н.к. към Отд-е по
ВБ с II ниво, нова
мед. специалност;
Отделение по АГ
– от I на II ниво;
ОПЛ по вътрешни
болести

4069 акушерство и гинекология II - ро ниво
отделение - хирургия I - во ниво

3200 урология I - во ниво
4070 хирургия I - во ниво
отделение - анестезиология и интензивно
лечение I - во ниво
4071 анестезиология и интензивно
лечение I - во ниво
отделение - образна диагностика I - во
ниво
4072 образна диагностика I - во ниво
отделение - физикална и
рехабилитационна медицина I - во ниво
4073 физикална и рехабилитационна
медицина I - во ниво
патоморфологична лаборатория - обща и
клинична патология
4074 обща и клинична патология
медико-диагностична лаборатория клинична лаборатория II - ро ниво
4075 клинична лаборатория II - ро ниво
медико-диагностична лаборатория микробиология I - во ниво
4076 микробиология I - во ниво
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Номер и
дата на
разрешение
то за
лечебна
дейност

Данни за лечебното заведение име, седалище, капитал, ЕИК и
единен регистрационен код, адрес
на осъществяване на дейността

Ниво на компетентност на
съответните структури

Име от документа за самоличност
за лицата, членове на
управителните и контролните
органи на лечебното заведение

Видиве лечебни дейности, за които
е издадено разрешението

Дата на отнемане
на разрешението и
основанието за
това

Промени във
вписаните
обстоятелства

1

2

3

4

5

6

7

отделение за продължително лечение по
вътрешни болести - продължително
лечение
4852 продължително лечение
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