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С П И С Ъ К 

НА ЛОГОПЕДИЧНИТЕ КАБИНЕТИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ КЪМ ЦПЛР- ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА ПРЕЗ 

УЧ.2016/17г. 

Информация относно точното работно време на всеки логопедичен кабинет, като и часовете за 

консултации, може да получите на тел. 052/615 120 всеки работен ден от 9:00ч. до 13:00ч. и от 

13,30ч. до 17,30ч. 

НАСОЧЕНОСТ НА 

КАБИНЕТА 

АДРЕС ЗАБЕЛЕЖКА 

Два логопедични кабинети  за 

корекция на всички видове 

комуникативни нарушения 

 

ул.”Дрин”31 

 

Работят всеки работен ден – преди 

обяд и след обяд 

Три логопедични кабинети  за 

корекция на всички видове 

комуникативни нарушения 

 

ул.”Бр.Георгиевич”15,вх.А 

 

Работят всеки работен ден – преди 

обяд и след обяд 

 

Два   логопедични кабинета за 

корекция на всички видове 

комуникативни нарушения 

 

II СОУ 

/”Д.Дебелянов”/ 

 

Работят всеки работен ден – преди 
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обяд и след обяд 

 I  логопедичен кабинет за 

корекция на всички видове 

комуникативни нарушения 

 

жк „Трошево”, бл.50 

 

Работи всеки работен ден след обяд 

 II  логопедичен кабинет за 

корекция на всички видове 

комуникативни нарушения 

 

жк „Трошево”, бл.50 

 

Понеделник, сряда и петък след обяд, 

вторник и четвъртък преди обяд 

 III  логопедичен кабинет за 

корекция на всички видове 

комуникативни нарушения 

 

жк „Трошево”, бл.50 

 

Работи вторник и четвъртък  след обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

СОУ „П.Яворов” 

жк„Вл.Варненчик” 

 

Работи всеки работен ден след обяд 

 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

СОУ „Н.Бозвели” 

жк „Младост” 

 

Работи понеделник и сряда след обяд, 

вторник и четвъртък преди обяд 

 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ”Моряче” 

жк „Младост” 

 

 

Работи петък преди обяд 

 I  Логопедичен кабинет за 

корекция на всички видове 

 

III  ОУ/”Анг.Кънчев”/ 

Работи понеделник,сряда и петък 

преди обяд; 



комуникативни нарушения ул.”Роза” вторник и четвъртък след обяд 

II  Логопедичен кабинет за 

корекция на всички видове 

комуникативни нарушения 

 

III  ОУ/”Анг.Кънчев”/ 

ул.”Роза” 

 

Работи понеделник, сряда и петък след 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ОУ „Ч.Храбър” 

 

Работи понеделник, сряда и петък след 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ ”Дружба” 

/ обслужва само деца от градината/ 

 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ОУ „Н.Й.Вапцаров” 

 

Работи всеки работен ден след обяд 

 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ „Лястовичка” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ „Златно зрънце”, жк „Младост” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

 

Работи понеделник, сряда и петък 

преди обяд 

 



 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

I  ОУ – жк”Вл.Варненчик” 

/”Ал.Константинов”/ 

 

Работи понеделник, сряда и петък след 

обяд, вторник и четвъртък пред обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

ОУ „Ст.Михайловски” 

жк”Кайсиева градина” 

Работи понеделник, сряда и петък след 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ „Приказка“ 

/обслужва само деца от градината/ 

 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДДЛРГ „Другарче” 

 

Работи с вариативен график 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ”Детска радост” – жк „Победа” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи понеделник, сряда и петък 

преди обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ  „Слънчо” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция   



на всички видове комуникативни 

нарушения 

ДГ  „Детско градче” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи понеделник, сряда и петък 

преди обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ „Синчец“ 

/обслужва само деца от градината/ 

 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ „Чайка” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи понеделник, сряда и петък 

преди обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ „Гълъбче– жк „Левски” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ „Морски свят” 

кв.”Аспарухово” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

 

Работи понеделник,сряда и петък 

преди обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

Морска гимназия 

кв. „Аспарухово” 

 

Работи вторник и четвъртък след обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

 

СОУ „Н.Геров” 

 

Работи понеделник,сряда и петък след 



нарушения обяд; 

вторник и четвъртък преди обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ОУ”П.Волов”, кв.”Виница” 

 

Работи понеделник,сряда и петък след 

обяд; 

 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

ДГ „Чайка” – филиал „Бисерче”  

/обслужва деца и ученици от целия 

район/ 

Работи понеделник,сряда и петък 

преди обяд; 

вторник и четвъртък след обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

 

ДГ „Хр.Ботев” 

 /обслужва само деца от градината/ 

 

 

Работи понеделник,сряда и петък 

преди обяд; 

 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

ДГ„Звездичка” 

 /обслужва само деца от градината/ 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

ДГ”Пинокио”,кв.Аспарухово 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи понеделник,сряда и петък 

преди обяд; 

 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

ДГ”В.Терешкова”, кв.Аспарухово 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 



Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

ДГ”Калина Малина”,жк”Чайка” 

/обслужва само деца от градината/ 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

ДГ”Звънче” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи понеделник,сряда и петък 

преди обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ДГ”Незбравка”,жк”Левски” 

/обслужва само деца от градината/ 

 

Работи вторник и четвъртък преди 

обяд 

Логопедичен кабинет за корекция 

на всички видове комуникативни 

нарушения 

 

ОУ”П.Волов”,кв.”Виница” 

 

 

Работи понеделник,сряда и петък след 

обяд 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


