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График на безплатни прегледи и консултации за катаракта и глаукома 
 

Прегледите са предназначени за хора, които нямат поставена диагноза или не са оперирани 

вследствие на катаракта или глаукома. В София и Пловдив записването за прегледи става по 

телефона. В Стара Загора и Хасково ще се проведат информационни беседи, на които ще се раздават 

талони за безплатните прегледи, като задължително условие за участие в прегледите е присъствието 

по време на беседата. Информационни беседи ще има и в някои от лечебните заведения в София, 

като в тези случаи записването за преглед отново е обвързано с присъствие на беседата. 

Повече информация може да бъде получена на посочените по-долу телефони. 

София, 26-30 септември 2016 г.  

 Военно-медицинска академия, Клиника по очни болести, ул. „Св. Георги Софийски“ 3, За 

информация и записвания: тел. 070010126* Датата за информационната беседа предстои да 

бъде уточнена. 

 Медицинска академия (УМБАЛ Александровска), Клиника по очни болести, ул. „Св. 

Георги Софийски“ 1. Информационна беседа от 10:00 ч. в аулата на Втора хирургия и 

записвания за прегледи на 27.09.2016 г. За информация: тел. 070010126* 

 Токуда Болница София, Очно отделение, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51Б. Безплатни 

прегледи и информационна беседа на 26.09.2016 г. За информация и записвания: тел: 

02/4034910 

Пловдив, 26-30 септември 2016 г.  

 Специализирана очна болница „Луксор“, бул. „България“ 45А. За информация и 

записвания: тел. 070010126* 

 Военна болница, Очно отделение, ул. „Христо Ботев“ 81. За информация и записвания: 

тел. 070010126* 

 Университетска очна клиника, бул. „Васил Априлов“ 15А. За информация и записвания: 

тел. 070010126* 

 УМБАЛ „Св. Георги“, Клиника по очни болести, Клиника по очни болести, бул. 

„Пещерско шосе” 66. За информация и записвания: тел. 070010126* 

 МБАЛ „Тримонциум“, Очно отделение, бул. „Цар Борис III Обединител” 126. За 

информация и записвания: тел. 070010126* 

 МБАЛ Пловдив (Окръжна болница), Очно отделение, бул. „България“ 234. За 

информация и записвания: тел. 070010126* 

 МБАЛ Централ Хоспитал, Очно отделение, бул. „Васил Априлов” 20, вход и от ул. Филип 

Македонски 37, ет. 4, блок А. За информация и записвания: тел. 070010126*. 

Стара Загора – 26 септември 2016 г., 18:30 ч. Информационна беседа в хотел „Верея“ 

Организатор: Очен център „Верея“. Всеки присъстващ ще получи талон за безплатен преглед, 

срещу който ще бъде прегледан в следващи дни. Записване за участие в срещата не е необходимо, 

отива се направо на място. За информация: тел. 070010126*. 

Хасково – 27 септември 2016 г., 18:30 ч. Информационна беседа в хотел „Ретро“ 

Организатор: Очен медицински център „Хасково“. Всеки присъстващ ще получи талон за безплатен 

преглед, срещу който ще бъде прегледан в следващи дни. Записване за участие в срещата не е 

необходимо, отива се направо на място. За информация: тел. 070010126*. 

Велико Търново – 29 септември 2016 г.  

Очно отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. За информация: тел. 070010126*. 

* На цената на един градски разговор (за фиксирани мрежи) и спрямо тарифния план (за мобилни 

мрежи). 
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