
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

включване на общинските ДКЦ-та и ОЦДС 

в кампанията в помощ на украинските бежанци 

 

 

ДКЦ I „Света Клементина“ ЕООД ще извършва общ и специализиран 

медицински преглед, съобразно наличните към момента специалисти, кръвни 

изследвания и образна диагностика.  

Примерни дни за прием на украински пациенти:  

понеделник, вторник, сряда, събота и неделя от 09:00 до 13:00 часа. 

Прегледите ще се извършват след предварително записване на  

телефон: 0896/644 766 

 

ДКЦ II „Свети Иван Рилски – Аспарухово“ ЕООД ще се включи в 

предоставяне на безплатни медицински прегледи и изследвания на бежанците от 

Украйна в работното време на специалистите от лечебното заведение, след 

предварително записване на  

телефон (регистратура) 052/370 570  

  

ДКЦ III – Варна ЕООД ще извършва прегледи след предварително записване 

на следните телефони: 

на регистратура 052/510 310, 

централа 052/510 567 и 0884/658 452. 

Прегледите ще се осъществяват от следните специалисти: 

• Кардиология – д-р М. Мура, GSM 0890 426 011, вторник 09:00 ч. – 11:00 ч. 

• Дерматолог – д-р Андреева, вторник 09:00 ч. – 11:00 ч. 

• Акушер-гинеколог – д-р М. Танева, вторник 09:00 ч. – 11:00 ч. 

• Невролог – д-р Т. Василева и д-р Колева, вторник 09:00 ч. – 11:00 ч. 

• Педиатър – д-р Л. Маринова, вторник 09:00 ч. – 11:00 ч. 

• Офталмолог – д-р Кирчев , петък  09:00 ч. – 11:00 ч. 

• УНГ – д-р Каналиев, петък 09:00 ч. – 11:00 ч. 

 

ДКЦ IV – Варна ЕООД ще се включи в предоставяне на безплатни медицински 

прегледи и изследвания на бежанците от Украйна. 

На телефон 052/692 655 могат да се правят предварителни записвания и 

справки за вида прегледи, изследвани и др. Ще бъдат обслужвани в рамките на 

работното време на лечебното заведение с предимство. 

 

 

 



 

 

ДКЦ V „Света Екатерина“ ЕООД ще се включи в предоставяне на безплатни 

медицински прегледи и изследвания на бежанците от Украйна в дните: 

вторник и четвъртък – в интервала 11:00 – 14:00 часа. 

Прегледите ще се извършват след предварително записване на тел: 052/685 432 и 

                                                                                                 052/650 568 

 

 

ДКЦ „Чайка“ ЕООД 

Прегледите ще осъществяват в интервала от 09:00 до 13:00 часа, в рамките на 

работната седмица, след предварително записване на телефон: 0888/738 326. 

След извършения преглед или консултация, при необходимост се назначават 

лабораторни изследвания, образни изследвания или консулт със специалист. 

 

„Общностен център за деца и семейства“ (ОЦДС) ще предоставя следните 

услуги на деца на украински граждани от 0 до 7 години, включително на деца с 

увреждания и техните родители: 

 Психологическа подкрепа и консултации; 

 Социални и здравни консултации; 

 При необходимост осигуряване на транспорт. 

Телефони за връзка: 052/820 412  

     052/820 413  

     052/820 414 

Работно време на ОЦДС от понеделник до петък от 09:00 до 16:30 часа. 


