ОТЧЕТ
от Митко Кунчев за дейността му като общински съветник
На 22.09.2019 г. получих удостоверение за регистрация на кандидат за общински
съветник издигнат от „Демократична България“. Така група възпитаници на МГ „Баба Тонка“
ме въвлякоха в една невероятна авантюра. Оказа се, че много хора, които ме познават
лично, не разбират от майтап и така на 28.10.2019 г. получих удостоверение за избран
общински съветник. На 11.11.2019 г. на тържествено заседание положих клетва и се наредих
сред елита на русенската общественост, редом с две водещи фигури в образованието в
страната и в европейския съюз.
На 05.12.2019 г. участвах във второто заседание на Общински съвет – Русе. Бяха
избрани председател и членове на всевъзможни комисии и бяха взети ред важни за
структурирането на съвета решения. Тъй като всичко беше предварително уговорено, всичко
мина гладко и по конец. През цялото време мълчах като риба. Забелязах, че членовете на
съвета са много заети и бързаха да приключат заседанието за да се занимават с други, много
по-важни работи. Успях да запомня, че съм член най-малко на комисията по образование и
на тази по финанси.
В следващите дни участвах на заседание на комисиите. Там хората бързаха още
повече. На една от комисиите, в края без да искам се изказах. Боже, какво последва! Вече с
нетърпение чаках следващото заседание. Реших да се изказвам по всяка точка.
Най-после идва 16.12.2019 г. Трето заседание на Общински съвет – Русе с 33 точки в
дневния ред. Ако с мислите, че сме стояли до среднощ, лъжете се. Претупахме дневния ред
набързо. Два пъти имаше някакви дебати и то защото аз се изказах. В началото патриотите
излязоха с декларация за разкриване на далаверата със сепариращата инсталация за
боклука, но това го знаят и децата в Русе.
После дойде моят ред. По повод безразборната продажба на имоти– частна общинска
собственот, включена в дневния ред, предложих да се да спазва Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост /тя съществува, но аз не я
намерих/. Предложих да се публикува списък на имотите, определени за продажба,
гражданите да имат време да се подгатвят и след това да се пристъпи към търг. Не можах
да разбера защо толкова се бърза. Тук ще обърна внимание, че когато общината продаде
имот, тя го губи безвъзвратно! Потърсете на сайта на общината решения на продажба и ще
видите хаотичния подход, който се прилага и няма да намерите информация за купен от
общината имот. Скоро няма да има какво да се продава, но тогава аз няма да съм общински
съветник и, надявам се, ще съм богат. Предложението ми беше напълно отхвърлено и бях
обявен за главен враг на бедни русенци, които искаха да си купят апетитен имот.
По-интересно стана, когато стигнахма до точка 17 – корекция на бюджета на Община
Русе. Тук става дума за вашите пари – на българските данъкоплатци! Беше предложено да
бъдат подарени 7400 лева на ПГСС „А. Кънчев“, за да не останат на червено в края на
годината, да си платят тока, да си купят климатик и други полезни неща. По тази точка се
изказах и обърнах внимание, че проблемът е в лошия мениджмънт на училището, а не в
НЛО. Направих и две предложения:
1. На основание чл. 294. т. 3 от Закон за предучилищното и училищното
образование, предоставените средства в размер на 7 400 лева, подлежат на
възстановяване по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет –
община Русе за сметка на бюджета на ПГСС „Ангел Кънчев“ за следващата
година – 2020 в срок до 30 ноември 2020 г.
2. От резерва на общината – дейност „Резерв“ да се дофинансират безвъзмездно
всички общински училища с по 5 000 лева, като поощрение за добрата
финасова дисциплина и високите резултати от учебно-възпитателния процес.
Светкавично бях заклеймен от двете водещи фигури в образованието в страната и в
европейския съюз. Скочиха и други представители на русенката общественост водени лично
от кмета и като един отхвърлиха тези дълбоко неморални предложения.
Изпълнен с още по-голям ентусиазъм очаквам с нетърпение следващото заседание.
Започнал съм подготовка от сега!
Драги мой избиратели, това е моят отчет за двата месеца стаж в Общински съвет –
Русе. Очаквам вашите мнения, предложения и препоръки. Пишете ми на mitko@kunchev.info
или се обаждайте на 0888 999 175.
17.12.2019 г., Русе, Митко Кунчев, общински съветник №26.

