
 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА И АФИШНИ КОЛОНИ 

 

Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 на ОбС-Русе, афишните колони и 

обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни афиши и 

съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други 

обществени прояви. Съобщения се поставят само на определените за това места – 

афишни колони, информационни табла, видео стени, екрани и други информационни 

съоръжения Местата за разполагане на съобщенията се определят със заповед на Кмета 

на Община Русе, както следва: 

 

№ по 

ред 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Вид РИЕ 

1.  Ул. „Борисова”/ул. „Панайот Хитов” табло 

2.  Ул. „Борисова”, до бл. „Пушкин” табло 

3.  Ул. „Борисова”, до бл. „Димчо Дебелянов” табло 

4.  Ул. „Борисова”, до бл. „Некрасов” табло 

5.  Бул. „Цар Освободител”/бул. „Фердинанд” табло 

6.  Бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков” колона 

7.  Бул. „Цар Освободител”/пл. „Оборище” табло 

8.  Бул. „Цар Освободител”, до бл. „Афродита” табло 

9.  Бул. „Цар Освободител”/бул. „Христо Ботев” табло 

10.  Бул. „Цар Освободител”, до бл. „Кракра” табло 

11.  Бул. „Скобелев”/ул. „Панайот Хитов” табло 

12.  Бул. „Скобелев”/ул. „Д-р Петър Берон” табло 

13.  Бул. „Скобелев”, до бл. „Бачо Киро” табло 

14.  Ул. „Хан Аспарух”, до бл. „Аврора” 2 (Цветен пазар) табло 

15.  Ул. „Николаевска”/ул. „Стефан Стамболов” табло 

16.  Ул. „Николаевска”, пред ТРКК табло 

17.  Ул. „Николаевска”/ул. „Свети Георги” табло 

18.  Кв „Възраждане”, ул. „Плиска”, до ул. „Воден” табло 

19.  Кв „Възраждане”, ул. „Плиска”, до бл. „Преслав” табло 

20.  Кв „Възраждане”, ул. „Плиска”/ул. „Янтра” табло 

21.  Кв „Възраждане”, ул. „Плиска” № 100, пред бл. 2 табло 

22.  Кв „Възраждане”, ул. „Тулча”, до спирка Товарна гара табло 

23.  Кв „Възраждане”, ул. „Доростол”, до спирка Цветница табло 

24.  Бул. „Христо Ботев”, до спирка Печатни платки табло 

25.  Кв. „Родина”, ул. „Чипровци”, до бл. „Фридрих Енгелс – 1” табло 

26.  Кв. „Здравец Изток”, до бл. „Енергетик –2” табло 



27.  Кв. „Дружба 3”, бул. „Васил Левски”/ул. „Даме Груев” табло 

28.  Кв. „Чародейка-Г-Юг”, ул. „Тодор Икономов”, до бл. 209 табло 

29.  Бул. „Трети март”, пред завод „Жити” табло 

30.  Кв. „Дружба“ 3, пред търг. К-с „Милениум“ табло 

31.  Кв. Друбжа 2, ул.Й.Хербст № 23-17/ул. 24.май 2 бр. табла 

32.  Кв. Друбжа 1-2, ул.Г.Делчев № 11, до спирка 79 2 бр. табла 

33.  Кв. Друбжа 1, ул.Гео Милев № 4-6, срещу бл.31-35 2 бр. табла 

34.  Кв.Дружба 3, ул.Д.Груев/ул. Илинден 2 бр. табла 

35.  Кв.Чародейка, Бул.Хр. Ботев, до спирка 136,пред бл.110-112 2 бр. табла 

36.  Кв.Чародейка Г-Юг, пред бл.106, срещу м-н Пацони 2 бр. табла 

37.  Кв.Чародейка Г-С, ул.Ф.Станиславов, срещу бл.403, до спирка 2 бр. табла 

38.  Кв. Родина 2, ул.Чипровци, срещу бл. Брацигово 2 бр. табла 

39.  Кв. Родина 2, ул.Чипровци/ул.Д.Дебелянов 2 бр. табла 

40.  Кв. Родина 1, ул.Чипровци/ул.Тича, пред бл.Колос 1-2 2 бр. табла 

41.  Кв.Здр.Изток,бул.Липник, пред бл. Енергетик 1 2 бр. табла 

42.  Кв.Здр.Изток,ул.Рига/ул.Будапеща, до обръщалото 2 бр. табла 

43.  Кв.Здр.Север, бул.Липник/ул.Н.Петков, пред бл. И.Кръстев 2 бр. табла 

44.  Кв.Възраждане-Юг,ул.Студентска/ул.М.Конник,с/у пазарче 2 бр. табла 

45.  Кв.Възраждане,ул.Доростол/ул.Янтра,до спирка  2 бр. табла 

 Общ брой табла 60 

 

На информационно табло и афишна колона се поставят информационни 

материали за стоки, услуги и/или дейност на едно юридическо или физическо лице на не 

повече от една трета от площта на таблото или колоната. 

Забранява се разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други 

обществени информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, 

електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната мрежа 

на масовия градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, 

фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност както и на всякакви други 

непредвидени за целта места. 

Възложители, организатори и изпълнители на мероприятие, за което 

съобщението информира, са длъжни да премахнат съобщението и да приведат обекта 

/мястото/ в първоначален вид, при условие, че съобщението не е поставено на 

определените за това места. 
 


