
Звено „Външна реклама” и „Техническо осигуряване и Външни сцени” 

Кратка история за НАС: 

Структурните звена „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и 

външни сцени“ в ОП „Русе арт“ са правоприемници на създадената през 60-те години на 

миналия век в град Русе културна институция „Културен отдих и художествена украса“, 

като са съхранили и усъвършенствали дейността си през годините. 

Градско предприятие „Културен отдих и художествена украса“ в Русе е 

основано през 1960 г., с цел да организира почивките, културните развлечения и 

увеселения на трудещите се. КОХУ се грижи за увеселителните съоръжения – Зала на смеха, 

Виенско колело, люлки, атракционно влакче и др. в Младежкия парк, плажовете и плаващия 

басейн; организира екскурзии в страната; организира забави, карнавали, ревюта; изработва 

плакати, лозунги, отговаря за художественото оформление на площади и улици по време на 

тържества – манифестации.  

След 1990-та година предприятието се реорганизира и трансформира в 

Общинско звено „Култура, атракция, реклама“ /КАРЕ/, като правоприемник на КОХУ. През 

годините предприятието се трансформира в Общинско предприятие „КАРЕ“, „КАРЕ“ 

ЕООД, Общинско предприятие  „Атракции, реклама, туризъм“ и от 2012 година - ОП „Русе 

арт“, като специализирани звена на Община Русе.  

Основната дейност на тези предприятя се концентрира в управление и 

рекламна дейност на територията на Община Русе, извършване на рекламни услуги, 

техническо обезпечаване провеждането на фестивали, празници, концерти, външни сцени и 

други културно-атракционни прояви на открито, съгласно културния календар на общината. 

Функции на Звено „Външна реклама”: 

1 Консултации, приемане на Искане за разполагане на РИЕ под З кв.м., обработка, сключване 

на договори, подаване за изпълнение от звено ТОВС  

2 Издаване на фактури и реализиране на плащания по тях. 

3 Изготвяне на различни видове справки за РИЕ. 

4 Водене на Регистър на договорите, Регистър по видове РИЕ и Регистър на плащанията 

5 Изготвяне на Обща Схема за РИЕ под 3 кв.м, нанасяне на локации и номера на всички 

видове РИЕ със сключени договори. 

6 Изготвяне на индивидуални схеми с номера и локация за всички РИЕ по фирми, 

комплектоване на проектна документация, съгласно Наредба № 7 на ОбС-Русе. 

7 Дизайн, проект на винили, плакати, транспаранти, банери, брошури, каталози, рекламни 

карета за печатни издания, схеми по Наредба № 7 на ОбС-Русе, поддръжка на база от данни 

със снимки за туристически обекти и други 

8 Мониторинг на РИЕ, подготовка, аранжиране, проверка на техническото състояние на 

коледни елементи и съоръжения, информационни табла, знамена и други видове РИЕ. 

Функции на звено „Техническо осигуряване и Външни сцени“: 

 

1 Монтаж и демонтаж на сцени, сценично осветление, екрани, знамена, рогатки, коледни 

елементи, къщи за Коледен и Мартенски базари, както и поставяне на различни видове 

знамена и рогатки при заявка и тържествени събития. 

2 Съхраниние и ремонт на коледни елементи, къщи, съоръжения и др. Организация по монтаж 

на коледна украса, презулични, къщи, ремонт на украса 

3 Монтаж и демонтаж на РИЕ (табели, транспаранти и др.) по заявка на звено „Външна 

реклама”. 

4 Разполагане на рекламни материали (афиши, плакати) по регламентирани за целта места. 

5 Осъществяване на контрол за безопастността, надеждността и целостта на монтираните 

знамена, табели, транспаранти и други РИЕ и предприемане на необходимите действия. 

6 Организация и техническо обезпечаване по провеждането на мероприятия от Културния 

календар на Община Русе. 



7 Подготовка на параметрите на художествено осветление на сцените. Профилактика и 

ремонт на осветителната техника. 

9 Монтаж/демонтаж, Изграждане на външни сцени и осветление по заявка 

 

Основна дейност. Видове Външна реклама. Цени. Обществени табла. Списъци и 

регистри и други 

Основната дейност е предоставяне на услуги на населението в сферата на 

рекламата, а именно сключване на договори за РИЕ /Рекламно-информационни елементи/ 

под 3 кв.м, съгласно изискванията на Наредба № 7 на ОбС – Русе и Цените за заплащане на 

право за поставяне на РИЕ, съгласно Наредба № 16 на ОбС – Русе. 

 

Видове Външна реклама, Искания, Необходими документи : 

До ОП „Русе арт“ се подават Искания за разполагане на следните видове 

РИЕ, съгл. чл. 39, ал. 2 от Наредба № 7 на ОбС – Русe: 

1.1 информационно-указателни табели до 3 /три/ кв.м 

/подвижни/преносими и върху стълбове/; 

1.2 флажни рекламни материали /транспаранти и хоругви /; 

1.3 специализирани рекламни автомобили и други мобилни реклами ; 

1.4 разлепване на афиши и плакати; 

1.5 всички видове РИЕ под 3 /три/ кв.м. 

 

За РИЕ от т. 1.1 и 1.2., след представяне на необходимата проектна документация 

/художествен проект, снимки, фотомонтаж и др./ и попълване на Искане в ОП „Русе арт“, се 

сключват договори със срок до 1 /една/ година по т. 1.1, а по т.1.2 - до 1 /един/ месец. 

Специализирани рекламни автомобили и други мобилни реклами са реклами с 

кампаниен характер. 

За РИЕ от т. 1.3. - специализирани рекламни автомобили с високоговорител, 

след представяне на разрешително от Община Русе за организирано мероприятие и попълване 

на Искане в ОП „Русе арт“. Договорът се сключва за срока на провеждане на мероприятието, 

но не по-дълъг от 1 месец и при спазване на изискванията на Наредба № 4 на ОбС-Русе. 

За РИЕ от т. 1.3. - специализирани рекламни автомобили с поставени 

рекламни макети, както следва: Необходимо е да се подаде Искане до кмета на Община 

Русе, съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба № 7 на ОбС-Русе. При съгласие от кмета на 

общината, искането се препраща до гл. архитект на Община Русе за одобряване на схема и 

издаване на разрешение за поставяне. След получаване на схема и разрешение за поставяне, 

е необходимо да се подаде искане до ОП „Русе арт“ с приложените документи, на базата на 

които се сключва договор, но не по-дълъг от 1 месец и се заплаща рекламно право, съгл. 

чл. 59, ал. 1, т. 44.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе. 

По т. 1.4., след уточняване на броя на плакатите и периодичността на разлепване 

се издавана фактура за извършена услуга от ОП „Русе арт“, съгл. чл. 59, ал. 1, т.44.2, буква 

„з“ от Наредба № 16 на ОбС – Русе. 

По т. 1.5 за всички видове РИЕ под 3 кв.м със собствена стационарна 

конструкция, Исканията се подават до Гл. архитект на Община Русе. След съгласуване на 

проектна документация и издаване на Разрешение за поставяне от дирекция УТКС при 

Община Русе, в ОП „Русе арт“ се подава Искане за разполагане на РИЕ с приложена одобрена 

проектна документация и Разрешение за поставяне, съгласно чл. 41 от Наредба № 7 на ОбС-

Русе. 

Договорите за РИЕ под 3 кв.м се сключват за 1 /една/ година, за флажни 

рекламни материали /транспаранти/ и специализирани рекламни автомобили - за 1 

/един/ месец. 



ЦЕНИТЕ за заплащане право на поставяне на РИЕ са определени в чл. 59, 

ал.1, т.44 от от Наредба № 16 на ОбС – Русе.  

Цени на основните видове РИЕ, както следва: 

 информационно-указателни табели – подвижни/преносими и върху 

стълбове – 15 лв. без ДДС до 1 кв.м. едностранно. 

Стандартни размери – 100/70см. Максимален размер до 1 кв.м. Заплаща се 

еднократно монтаж/демонтаж - 12 лв. без ДДС. 

 флажни рекламни материали –транспаранти и хоругви – 40 лв./кв.м. 

на месец без ДДС - едностранно. Стандартни размери за транспаранти – 

500/70см., а за хоругви – от 1 кв.м. до 1,5 кв.м. Заплаща се еднократно 

монтаж/демонтаж - 25 лв. без ДДС за транспарант, а за хоругва – 12 лв. 

без ДДС. 

 специализирани рекламни автомобили и такива, пригодени за 

извършване на рекламна дейност /с високоговорители и с поставени 

рекламни макети/ с кампаниен характер – 25 лв./ден за автомобил  без 

ДДС.  

 разлепване на афиши и плакати – до 100 бр. – 15 лв. без ДДС. 
 

ЦЕНИТЕ за ползване на ВЪНШНА СГЛОБЯЕМА СЦЕНА са определени в чл. 

59, ал. 1, т. 44.2, б. „ж“ от Наредба № 16 на ОбС – Русе, както следва: 

Подиум - 12 лв. на кв.м. на ден без ДДС. 

Сценично осветление – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден без ДДС. 

Алуминиева ферма – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден без ДДС. 

Забележка: Построяването на сцената се извършва само от служителите на ОП 

„Русе арт“. За ползване на Външната сглобяема сцена /подиум, сценично осветление и 

алуминиева ферма/ за мероприятия за нуждите на Община Русе и за финансирани от 

общинския бюджет организации – безвъзмездно. 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА 
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. 

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. 

Местата за разполагане на съобщенията определени, съгласно с заповед 

на Кмета на Община Русе, са 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 

 

 


