ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – СОФИЯ EООД
Ул. „Академик Стефан Младенов” 30
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ДКЦ V - СОФИЯ” ЕООД
“ДКЦ V – София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична
медицинска помощ в район Студентски, гр. София.
“ДКЦ V - София” ЕООД предлага качествена и достъпна специализирана
извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване
на здравето на населението на територията на общината. Той участва активно в
общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с НЗОК, с което
подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за
здравноосигурените лица в района на влияние. Развива дейности, които отговарят на
здравните потребности на населението от общината, своевременно задоволявани от
висококвалифициран медицински персонал.
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Кардиология
Урология
Неврология
Хирургия

•
•

Физиотерапия и рехабилитация
•
•
•

•
•

Акушерство и гинекология
Ортопедия и травматология
Вътрешни болести
Оториноларингология
Гастроентерология
Офталмология
Дерматовенерология
Психиатрия
Ендокринология
Ревматология

Клинична лаборатория
Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
1. Определяне на общи имуноглобулини Ig M
2. Определяне на общи имуноглобулини Ig G
3. Определяне на общи имуноглобулини Ig А
4. Микроалбуминурия
Пакет клинична лаборатория
Сектор Образна диагностика:
1. Рентген
2. Дентографии
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поликлинично здравно заведение Студентска поликлиника гр. София в резултат на неговото
преобразуване. На основание чл.102 и във връзка с чл.104 и чл.38 от ЗЛЗ със заповед РД – 09
– 1027/20.12.1999г. на министъра на здравеопазването, съществуващото публично здравно
заведение за извънболнична помощ е преобразувано в еднолично търговско дружество с
общинско имущество. Вписването в Търговския регистър е извършено на 06.04.2000г. с
решение №1/30.03.2000г. на СГС.
С решение N 32 по Протокол N 60/13.10.2003г. на СОС се учредява СМХ ЕАД с
общинско имущество,като се апортира 38,44% идеални части от ДКЦ V ,което продължава
дейността си като ООД.Със съдебно решение №4/14.06.2005г. На 17.02.2009г. “Столичен
медицински холдинг” ЕАД е заличен от Търговския регистър и недвижимото имущество
включено в капитала му се предава на СО.
С удостоверение

№20090407093608/07.04.2009г., на Агенцията по вписвания,

центъра е регистриран като ДКЦ V София ЕООД с едноличен собственик Столична община.
Правата на собственост върху сградата се упражняват от СО, поради факта, че с акт на
собственост №589 същата е обявена за частна общинска собственост. Разрешение за
осъществяване на специализирана извънболнична помощ вписано в регистъра на РЦЗ София – град с код на практиката 2216134501.
“ДКЦ V - София” ЕООД извършва специализирана извънболнична медицинска
помощ, която отговаря на здравните потребности на населението от района, задоволявани от
висококвалифициран медицински специалисти.

Дружеството има сключен договор с РЗОК
за СИМП по 19 специалности, както и по пакет
образна диагностика и клинична лаборатория.
Цялостната дейност на “ДКЦ V София ” ЕООД е
насочена към предоставяне на широк кръг от
здравни услуги, както на пациенти от района, така
и на пациенти извън него.
„ДКЦ V - СОФИЯ” ЕООД, е общинско
ЛЗ, обслужва регион на над 100 хиляди души и
осигурява своевременна и висококачествена извънболнична медицинска помощ. В ЛЗ
работят 51 души, от 21 висш медицински персонал с една или няколко специалности,
специалисти по здравни грижи 10, рехабилитатори 3, медицински лаборанти 6,акушерки 2,
санитари 4 и обслужващ персонал 5.

„ДКЦ V – СОФИЯ” ЕООД
УЛ. „АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ” № 30
ГР. СОФИЯ
П.К. 1700
УПРАВИТЕЛ – 02 868 20 13

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ - 92 68 180

ТЕЛ. ЦЕНТРАЛА 862 91 55

РЕГИСТРАТУРА – 862 91 56

Работно време от 7.30 до 19.30

dcc5_sofia@abv.bg

