
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

НОМЕРА 

НА 

СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 

1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска"  № 95 Списъците са във входа на 

училището 

3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна 

архитектура „Йосиф Вондрак” 

ул. "Алексндровска"  № 108 Списъците са във входа на 

гимназията 

5 Зала за тенис на маса ул. "Щип"  № 4 Списъците са на витрината на зала 

за тенис на маса 

6 ПГ по туризъм „Иван П. Павлов” бул. "Липник"  № 4 Списъците са във входа на 

гимназията 

8,9 ПГ по строителство, архитектура и геодезия 

"П.Пенев" 

бул. "Цар Освободител" № 105 Списъците са във входа на 

гимназията 

7,34,36 СОУ "Йордан Йовков" бул. "Цар Освободител"  № 117 Списъците са в коридора на 

училището, 1 ет. 

22 Национално училище по изкуствата 

 „Проф. Веселин Стоянов” 

ул. "Пиротска" № 12 Списъците е на входа на 

училището 

24,33 ПГ по икономика и управление „Елиас 

Канети” 

ул. "Борисова"  № 22 Списъците са в коридора на 

гимназията 1 ет. 

10,11,12 ОУ "Иван Вазов" ул. "Петър Берон"  № 20 Списъците са на витрината на 

училището 

13  Съюз на българските автомобилисти /СБА/ бул. "Скобелев"  № 45 Списъците са във входа на СБА 

14,15  Оперно-Филхармонично Дружество - Русе пл. "Света Троица"  № 7 Списъците са на витринните 

стъкла на Зала 1 на Община Русе 

19, 20 ОУ "Любен Каравелов" ул. "Велико Търново"  № 19 Списъкът е на входа на училището 

21 СОУ "Христо Ботев" ул. "Александровска"  № 3 Списъкът е на входа на училището 

23 Математическа гимназия “Баба Тонка” ул. "Иван Вазов"  № 20 Списъкът е на входа на гимназията 

25 Клуб на пенсионера ул. "Шишман" №  3, блок 

"Машиностроител" 

Списъкът е на витрините на клуба 

на пенсионера 



26,27, 28 Средно общообразователно духовно 

училище ''Саид паша'' 

ул. "Цар Самуил" № 3 Списъкът е на витрините на клуба 

на пенсионера ул. "Шишман" №  3, 

блок "Машиностроител" 

29 Завод "Жити" AД бул. "Трети март"  № З Списъкът е във входа на 

административната сграда 

43,45,46,47 ОУ "Ангел Кънчев" ул. "Българска морава" № 6 Списъците са на входа на 

училището 

30,31,32,42 ПГ по речно корабостроене и корабоплаване ул. "Левски"  № 1 А Списъците са на витрината във 

входа на гимназията 

37, 38, 39, 44 Висше училище по агробизнес и развитие на 

регионите 

бул. "Цар Освободител"  № 185 Списъците са в коридора на 1 ет. 

41 Приемна на МВР ул. "Борисова" № 91, бл."Дебелянов", 

вх. Г 

Списъците са на витрината на ДГ 

Иглика", към ул. "6-ти септември" 

35, 40 Детска градина "Иглика" ул. "Борисова" № 91, бл. "Дебелянов", 

вх. В 

Списъците са на витрината на ДГ 

Иглика", към ул. "6-ти септември" 

48, 49 Бивше ОУ"Пейо Яворов" ул. "Братя Миладинови" №37 Списъците са на входа на 

училището 

50,51,52,53, 

54,55,56, 57, 

ОУ"Алеко Константинов" бул. "България"  № 96 Списъците са във входа на 

училището 

58 Читалище "Георги Бенковски" бул. "България"  № 98 Списъкът е във входа на 

читалището, 1 ет. 

59, 60 Детска градина "Звездица" кв. "ДРУЖБА", ул. "Ловеч"  № 25 Списъците са на витрината на 

детската градина, северен вход 

61,62,63, 64, 

65,66, 67, 68, 

69,70,71,74, 

75, 80 

СОУ "Васил Левски" кв." ДРУЖБА 1", ул. "Гео Милев" № 1 Списъците са на витрината на 

входа на училището 

72 Пенсионерски клуб до ДГ "Снежанка" кв. "Дружба 3", ул."Илинден" № 5,до 

бл.12 

Списъците са на входа на клуба 

73,76 Помещения общинска собственост 

 кв. „Дружба - 3”, бл.4,вх.5,ет.1 

ул. "Даме Груев"  № 2, бл.4,вх.5,ет.1 Списъците са до входа на  

бл. 4,вх.5,ет.1 



77, 78, 79 Детска градина "Снежанка" кв. "Дружба 3", ул."Илинден" № 5 Списъците са във входа на 

детската градина 

81,82,83, 84, 

85, 86, 87, 88, 

89 

ОУ"Никола Обретенов" Кв."Чародейка- юг",  

ул."Никола Табаков"№ 4 

Списъците са на витрините на 

входа на училището 

92 Партерен етаж на бл. 303, вх. 1 кв."Чародейка - север", бл. З0З, вх. 1, 

ул. Опълченска 18 

Списъкът е на  входа на бл. 303, 

вх. А 

90,91,93,94 ЦДГ "Червена шапчица" бул. "Христо Ботев" № 1 Списъците са във входа на 

детската градина 

95, 96 Читалище "Васил Левски" ул. "Ибър" № 15 Списъците са във входа на 

читалището 

97,98,99,100, 

101,109 

ОУ "Олимпи Панов" ул. "Сърнена гора" № 36 Списъците са на входа на 

училището 

102,103,104 бивше у-ще „Христо Смирненски” 

/Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства/ 

бул. "Липник" № 14 Списъците са на входа на 

югозападната витрина на ЦДГ 

'"Русалка" 1 

105,106 Детска градина "Русалка- 1"  ул. "Шумнатица"  № 4 Списъците са на входа на детската 

градина 

107,108 Детска градина "Русалка- 2" ул."Чипровци"  № 13А Списъците са на входа на детската 

градина 

110,111 Детска градина "Пинокио" - филиал ул. "Д. Дебелянов" № 78 Списъците са на входа на детската 

градина 

112,113,114, 

115, 118,119 

ОУ 'Тома Кьрджиев" ул. "Байкал" № 2 Списъците са на входа на 

училището 

116 Читалище "Захари Стоянов" бул. "Липник" № 58 Списъкът е на входа на 

читалището, 1 ет. 

117 Клуб на пенсионера кв. "ЗДРАВЕЦ", блок "Гагарин",  

ул. Захари Стоянов № 5 

Списъкът е на витрината на клуба 

120,121,122, 

123,124, 125, 

127 

Средно общообразователно училище с 

преподаване на немски език  

"Фридрих Шилер" 

ул. "ИЗМАИЛ" № 2 Списъците са на входа на 

училището 



126,128,129, 

130,131,132, 

133,134,135, 

136 

ОУ "Васил Априлов" бул. "Липник" № 78 Списъците са на входа на 

училището 

137,138  Помощно училище "Петър Берон" бул. Липник № 115 Списъците са на витрината в двора 

на училището 

139, 140, 141 Клуб на пенсионера Кв. "Здравец - север"  

ул. Хемус 11  /бивше кино В. Юго/ 

Списъците са в клуба на 

пенсионера 

142,143,144, 

145,146,147, 

148 

СОУ "Възраждане" ул. "Студентска" № 1 Списъците са на входа на 

училището 

149, 150 ПГ по механотехника Русе алеи "Възраждане" № 2 Списъците са на входа на 

гимназията 

151,152, 156, 

161,162 

ОУ "Братя Миладинови" Алеи "Възраждане"  № 54 Списъците са на витрината на 

училището 

155 КЛУБ - Студентско общежитие  № 4 Русенски университет "Ангел Кънчев" Списъкът е във входа на 

студентско общежитие № 4 

153,154, 

157,158, 

159,160 

СОУ за европейски езици "Св. Константин-

Кирил Философ" 

ул. "Студентска " № 10 Списъците са на входа на 

училището 

164,165 Детска градина "Чучулига -1" алеи "Иглика"  № 2 Списъците са на входа на детската 

градина 

163,166 Клуб в старчески дом "Възраждане" алеи "Възраждане" № 86 Списъците са в клуба на 

пенсионера 

205 Старчески дом "Възраждане" алеи "Възраждане" № 86 Списъците са в клуба на 

пенсионера 

167 Бивше училище "Стефан Караджа" ул."Тракия" № 25 Списъците са в коридора на 

училището 

168 Павилион бърза закуска, спирка "Захарна 

фабрика" 

бул."Тутракан" № 17 Списъкът е на входа на павилиона 

169 ПГ по транспорт - Русе  бул. Тутракан № 32 Списъците са на витрината на 

гимназията 



170,171,172 Училище в кв. „Средна кула” кв. "Средна кула" Списъците са на витрината на 

читалището 

173,174 Училище в кв. „Долапите” кв. "Долапите" Списъците са на витрината на 

училището 

175 Кметство „Образцов  чифлик” кв. "Образцов чифлик" Списъците са на витрината на 

института 

176 Бивше кметство в кв. „ДЗС” кв. "ДЗС" Списъкът е в бившето кметство 

177,178 Бивше училище в с. Басарбово кметство Басарбово Списъкът е в  кметството 

179 Пенсионерски клуб в читалището в с. Бъзън кметство Бъзън, 

 ул. "св. Св. Кирил и Методий" № 37 

Списъкът е в  кметството 

180 Старо училище кметство Бъзън,  

ул. "Стара планина" № 6 

Списъкът е в  кметството 

181 Читалище в с. Долно Абланово кметство Долно Абланово Списъкът е в  кметството 

182 Киносалон в гр. Мартен кметство Мартен Списъкът е в  кметството 

184,185 Училище в гр. Мартен кметство Мартен Списъкът е в  кметството 

183 Пенсионерски клуб гр. Мартен кметство Мартен Списъкът е в  кметството 

186 Старо училище в кв. Гагаля кметство Николово Списъкът е в  кметството 

187 Читалище "Пробуда" кметство Николово Списъкът е в  кметството 

188 Клуб на пенсионера в кв. „Липник” кметство Николово Списъкът е в  кметството 

189 Детска градина в кв. „Липник” кметство Николово Списъкът е в  кметството 

190 Училище в с. Ново село кметство Ново село Списъкът е в  кметството 

191 Клуб на БЗНС в с. Ново село кметство Ново село Списъкът е в  кметството 

192 Читалище в с. Просена кметство Просена Списъкът е в  кметството 

193,194 Читалище и клуб в читалище в с. Сандрово кметство Сандрово Списъкът е в  кметството 

195,196 Училище в с. Семерджиево кметство Семерджиево Списъкът е в  кметството 

197 Училище с. Тетово кметство Тетово Списъкът е в  кметството 

198 Читалище с. Тетово кметство Тетово Списъкът е в  кметството 

199 Читалище в с. ХОТАНЦА кметство Хотанца Списъкът е в  кметството 

200 Кметство в с. ЧЕРВЕНА ВОДА кметство Червена вода Списъкът е в  кметството 

201 Пенсионерски клуб в с. ЧЕРВЕНА ВОДА кметство Червена вода Списъкът е в  кметството 

202 Ритуална зала кметство с. Ястребово кметство Ястрсбово Списъкът е в  кметството 



203 Старчески дом "Милосърдие" ул." Белмекен" № 16 Списъкът е на входа в старческия 

дом 

204 Старчески дом "Приста" бул."Трети март" № 55 Списъкът е на входа в старческия 

дом 

206 

Старчески дом "Милосърдие" кв.“Средна кула”,  

ул.„Бачо Киро”№ 16 

Списъкът е на входа в старческия 

дом 

 

 
 

 


