
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

Граждански екип за наблюдение в Русе 
 

 

Контекст 

Гражданският екип за наблюдение в Русе се сформира през февруари 2021-а година. Това бе първата 

стъпка в една обща инициатива: на една от най-големите мрежи от български граждански активни 

организации: Форум Гражданско участие и две от сдруженията, членове на ФГУ: ние от „Европейски 

пространства 21“ в Русе и колегите ни от „Българско сдружение за насърчаване на гражданската 

инициатива“ в Бургас. 

Обща амбиция 

Да идентифицираме основни слабости и да предложим конкретни стъпки за подобряване на средата 

и въздействието на гражданското участие в общините Русе и Бургас. 

Силни страни 

Голяма част от ГЕН Русе сме журналисти и медийни хора, активни в полето на гражданското участие.  

Експертизата ни е свързана с наблюдение на публични институции, работа с публична информация, 

усилия за разглеждане на проблеми в контекст и в дълбочина. 

Слаби страни 

Пандемичната ситуация в голяма част от периода на действие ограничи в известна степен 

възможностите за пряко общуване и работа в реални условия. Нестабилната политическа картина в 

България, серията парламентарни избори се отразяваха и върху събитията и процесите на вземане на 

решения на местно ниво. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Предизвикателства 

Общата несигурност в обществото, големите социални различия дори в микро общностите, 

изострените противопоставяния, и като цяло апатията и недоверието на гражданите към 

институциите мобилизираха усилията ни. 

Възможности 

Да работиш в името на гражданите е кауза и убеденост, но и системен процес. Структурирахме ГЕН 

като неформален, но все пак орган от активни съмишленици. Съгласихме се на общи правила за 

работа в екип, приехме етични норми за поведение, които и без друго изповядваме.  

Откъде тръгнахме 

„Измислиха индекс на гражданското участие в Русе, измериха го, поставена е тройка“ 

2021: Индекс на гражданското участие в Русе: 2,94 

2016: Индекс на гражданското участие в Русе: 2,69 

(по скала от 1 до 6, където 6 е максимумът) 

Започнахме с измерване на Индекса на гражданското участие, по метода, разработен от Форум 

"Гражданско участие" и включва провеждане на фокус-група от граждани, представители на 

неправителствени организации, бизнес, културни институции и местни власти. Членовете на 

фокус-групата в Русе коментираха гражданското включване в местните политики в три аспекта: 

доколко е благоприятна институционалната среда, доколко гражданите и НПО са инициативни и 

какъв е ефектът от гражданското участие. 

През 2021 гражданите на Русе настояваха за по-чисти въздух и води, организират реакции срещу 

общия устройствен план на града, искат промени в различни нормативни актове на местните власти. 

Заедно с това са леко уморени от липсата на адекватни и ефективни резултати от техните действия. 

Граждански препоръки 2021: Местните власти не използват достатъчно експертизата на гражданите 

за решаване на важни въпроси; липсва Фонд за подкрепа на граждански инициативи на НПО; 

необходимо е да се подобряват процедурите за обществени обсъждания и консултации. От друга 

страна се насърчават НПО по-активно да търсят входове за гражданско участие и да оказват натиск за 

промяна към дигитално управление. Нужна е повече солидарност в гражданския сектор. 

План за действие 2021/2022 

o Фокус 1. Местен парламент 
o Фокус 2. Чиста околна среда 
o Фокус 3. Местни политики за култура 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Фокус 1. Местен парламент 

Наблюдавахме 12 месечни заседания на Общинския съвет в Русе, проведени присъствено, както и 

хибридно / онлайн. Наблюдавахме и повече от 20 заседания на Постоянни комисии към него. 

Работата на местния парламент е публична, осигурен е достъп на граждани. Дневният ред на всяко 

заседание се публикува в проект, съществуват правила за изказвания на граждани, които се 

използват от желаещите да съ-участват в конкретната реализация на местни политики. За 

наблюдавания период директното гражданско включване - изказвания, поставени въпроси, питания 

се измерва с едноцифрено число - под 10 включвания.  

Изводи и препоръки: 

КОВИД ситуацията рязко ограничи практическите възможности за пряко гражданско участие в 

заседанията на Общинския съвет Русе, когато става дума за виртуално провеждане на сесиите на 

местния парламент. 

На практика провеждането на сесиите се случва по хибриден начин: членовете на председателския 

съвет и кметската администрация присъстват в заседателна зала на живо, останалите съветници се 

включват онлайн през дигитална платформа. В платформата се провеждат и гласуванията по 

съответната тема. 

Платформата (вероятно) дава възможност за допълнителни функции, които да осигурят възможности 

за пряко участие на гражданите. Но дори и хибридното провеждане на заседанията не е невъзможно 

гражданското включване, стига да има желаещи да го осъществят. 

Макар и твърде бюрократизиран, Правилникът на Общинския съвет все пак регламентира 

възможностите на гражданите за пряк достъп и участие в процесите на вземане на решение. 

В този си вид обаче, Правилникът не прави разлика между изказвания, питания, становища и 

предложения. Необходимостта от предварителното писмено депозиране на всички граждански 

реакции в писмен вид, с предварителни срокове и т.н., обезкуражава и без друго плахите опити за 

публично заявяване на гражданско мнение. 

Като особеност и все пак възможност за достъп на граждани, които не са съветници, до работата на 

ОбС Русе отбелязваме още една практика. В определени случаи, когато става дума за дружества с 

общинско участие, лечебни заведения, образователни институции, местният парламент дава думата 

на техни представители. Разбира се, те се изказват по-скоро в качеството на експерти и 

заинтересовани лица, отколкото като проактивни граждани. 

Основен извод: Русенският общински съвет е регламентирал правила, по които е възможен вход за 

гражданско участие във вземането на решения от полза на обществото. Практиката на гражданското 

участие е слаба. Необходими са системни и проактивни действия за образоване на гражданите за 

техните права и възможности за участие. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Конкретни казуси в развитие: 

ПИРО Русе 

Процесът тече бавно и с променлив успех. През пролетта на 2021 Общината организира онлайн 

кампания с предложения за проекти и идеи, които да дойдат от гражданите и бизнеса. През 

есента и зимата на 2021 започнаха серия срещи на фокус групи в основни направления. 

Предстои развитие. ГЕН Русе е включен в предстоящите фокус групи.  

Местен омбудсман 

Серия поредни опити за избор на обществен посредник в Русе претърпяват неуспех в 

Общинския съвет. Очевидно е нежеланието на местния парламент да бъде избрана такава 

фигура. Последното по време решение е от късната есен на 2021 и в него има потенциал за 

ново развитие. Виждаме възможност за намеса на ГЕН в процеса. 

 

Фокус 2. Чиста околна среда 

В този фокус се наложи да използваме различни инструменти на гражданското участие, които 

варират от директния граждански протест до системната работа и партньорство с институциите. През 

пролетта и лятото на 2021 излязохме на протести срещу замърсяванията на въздуха и водите. Не 

останахме на площада, а в късната есен влязохме в залата за дискусии с местните власти. 

Еко-чувствителността на русенци е исторически обусловена, но енергията на гражданите варира от 

емоционални постове в социалните мрежи през спорадични участия в протести (понякога 

политически оцветени или просто политически употребявани) до единични актове на заявена 

гражданска позиция. 

През последната една година обаче гражданската енергия по теми, свързани с опазването на 

чистотата на въздуха и водите в Русе като цяло набра темпо. Организациите укрепнаха и станаха 

видими не само в пространството на социалните медии. Представители на три групи в социалните 

мрежи: „За чисти въздух и вода в Русе“, „Русе диша“ и „Обществен съвет Русе“ все по-често излизат 

извън виртуалния свят и заявяват присъствие и активност като граждани: и в протести, но и в 

преговори и консултации с местните власти. 

Постоянството на гражданите доведе до структуриране на нов Обществен съвет по околна среда в 

Русе. Енергията на гражданските организации предизвика местните власти да им се доверят и да ги 

признаят за партньори и участници в процеса. Като резултат от системното гражданско участие се 

сформира експертно-консултативен орган към местната власт. ГЕН Русе излъчи свой представител в 

ОСОС. 

Казусът Метал Фусион 

Действията на ГЕН Русе по този казус са в контекста на целия ни фокус за активизиране на 

гражданското участие по въпроси, свързани с чистотата на въздуха и водите в Русе. Затова през май 



 
 
 
 
 
 
 
2021, когато разбрахме за развитие на случай, предвиждащ появата на нов икономически играч – 

потенциален замърсител на въздуха в Русе, мобилизирахме нашите действия.  

Организирахме подписка срещу инвестиционното намерение. Информирахме граждани и ги 

убедихме да се включат в обществено обсъждане. Внесохме писмено отрицателно становище срещу 

намерението. Проследихме и участвахме във всички заседания на институциите по казуса. Работихме 

с колеги журналисти, за да насърчим медийната публичност. В крайна сметка с усилията на всички - и 

граждани и институции, инвестиционното намерение беше стопирано от РИОСВ през есента на 2021. 

В началото на тази година окончателно съдебно решение сложи точка на казуса. 

В интерес на истината, в този случай гражданите срещнаха истинското солидарно отношение на 

местната власт - кметът на Русе Пенчо Милков и неговият екип, които застанаха на общи позиции. 

Казусът „Програма за качеството на атмосферния въздух“ 

Разработването на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух по показатели 

ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 е финансирано с публични средства. 

Дейността е реализирана от външен изпълнител. 

През юни 2021 община Русе организира обществено обсъждане на Програмата, на което 

присъстваха представители на ГЕН Русе, граждански активисти, екосдружения и групи в 

социалните мрежи. Според публичната информация са постъпили минимум 11 писмени 

предложения за допълнения и становища. Почти всички граждански предложения са приети 

и включени в програмния документ. На заседание на 13 декември 2021 Общинският съвет в 

Русе прие финалния вариант на Програмата. 

Без да надценяваме публичния инструмент „Програма за качеството на атмосферния въздух“, трябва 

да отбележим, че в случая е проведен качествен процес по публично обсъждане, приемане и 

отразяване на предложения от страна на гражданите. 

Изводът е, че когато има достатъчно навременна информация, публичност и воля от страна на 

местните власти да използват гражданската енергия, процесите на гражданско участие по 

чувствителни теми сработват. 

Съвсем отделен въпрос е доколко самият инструмент на описаната Програма и нейният План за 

действие ще бъдат прилагани в действителност и така гражданските усилия ще бъдат претворени в 

управленски решения и системни политики. 

 

Фокус 3. Местни политики за култура 

В този фокус ГЕН разчита на експертиза на нашите членове, които работят от години в културния 

сектор и имат значителен опит в правенето на култура и културни политики. Те членуват в 

Обществения съвет по култура (ОСК) - консултативен орган към Община Русе, създаден за пръв път 

през 2007 г. В сегашния мандат на местната власт в Русе в ОСК влизат 17 представители на 

институции, организации и НПО.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Постиженията: Награда Русе 

Това е най-висшето отличие в системата на местното признание на творци на културата, изкуството, 

образованието и науката в града. Наградата има десетилетна история и през последните няколко 

години страдаше от известна девалвация и обезценяване. 

С участието на нашите представители в ОСК през март 2021 ОбС прие промени в Наредба 17 за 

символиката на Община Русе, в частта за Награди Русе. В състава на комисията за определяне на 

носителите на Наградите, са включени 3 експерти, предложени от ОСК Русе. Направени са и 

структурни промени в системата на Наградите Русе, с цел да се прецизират категориите и да се 

повишат критериите за получаване на отличията. 

Постиженията: Програма „Култура“ 

С участието на представители на ГЕН Русе ОСК предложи промени в Правилата на Програмата за 

подкрепа на културни проекти през 2021-а, за да се облекчат условията на кандидатстване. Макар и 

частично, се направи стъпка към дигитализация на част от процеса, частично отпаднаха изискванията 

за режим де минимис, размерът на проектната подкрепа за малките проекти беше увеличен от 3000 

на 4000 лв. през 2021. 

Със системни усилия на ОСК едва през тази 2022-а Община Русе и представители на ОбС откликнаха 

на настояванията за увеличаване на средствата за култура в местния бюджет. С добро желание от 

двете страни беше обявено съвместно заседание на ОСК и ПК по култура към ОбС, но на заседанието 

присъстваха едва двама общински съветници. ОСК настоя за увеличение поне с 20% на средствата по 

Програма „Култура“ 2022 и на бюджета за културния календар на Русе. Към момента на изготвяне на 

този доклад (март 2022), все още предстои гласуването на общинския бюджет, за да разберем дали 

усилията се увенчават с успех. Впрочем, това е едно от предложенията, които гражданите изтъкват в 

Индекса на гражданското участие 2021. 

Перспективите: Програма „Култура“ 

Не постигнахме успех в настойчивите предложения за промени на Програма „Култура“ в посока на 

подкрепата на независими творци в кризисен период - пандемичната ситуация изобщо не беше 

отразена в този сегмент. Все още няма резултат от настояванията ни да се обособи местен бюджетен 

фонд за съфинансиране на проекти в сектор култура, спечелени от местни културни оператори пред 

национални и международни програми. 

 

Добавени стойности 

Сайтът на „Европейски пространства 21“ www.euspaces.org  

http://www.euspaces.org/


 
 
 
 
 
 
 
Благодарение на проекта сдружението ни оживя във виртуалното пространство, в новинарския 

сегмент на страницата споделяме успехите и предизвикателствата, които постигаме. За нас това е 

скъпоценна добавена стойност и възможност, която тепърва ще развиваме. 

Заедно можем повече 

За една година ГЕН Русе доказа - и пред нас самите, и в публичното пространство, че заедно 

действително можем повече. Особено в ситуация на невероятни предизвикателства в обществото: 

разпад на ценности, недоверие в институции, пандемия с физически ограничения и лични човешки 

проблеми, а сега и война - и хибридна, и чисто реална, да бъдеш активен гражданин е трудна и 

предизвикателна позиция. Но заедно можем повече. 

 

Вместо финал: План за действие 2022 

o Фокус 1: Местен парламент: 
ПИРО Русе: ГЕН Русе е включен в предстоящите фокус групи. 
Избор на омбудсман: ГЕН Русе ще направи предложение за подновяване на процеса. 
 

o Фокус 2: Чиста околна среда:  
ГЕН Русе продължава да работи в Обществения съвет по околна среда. 
ГЕН Русе продължава активност в мониторинга на инвестиционни намерения на потенциални 
замърсители на околната среда. 
 

o Фокус 3: Местни политики за култура: 
Продължаваме усилията да насърчаваме подкрепата за независими културни оператори 
Надяваме се на успех за аргументираните ни становища за увеличаване на бюджетите за 
култура в Община Русе. 

 

 

Русе, март 2022 

Цвета НЕНОВА 

от името на ГЕН Русе 

 

ГЕН Русе е създаден в рамките на проект "Граждански мониторинг за прозрачно управление". 

Инициативата на Форум Гражданско Участие и неговите членове сдружение "Европейски 

пространства 21" - Русе и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас, 

се изпълнява с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени 

тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на 

Фондация „Америка за България“ или нейните партньори. 

 


