
ОТЧЕТ №2 
от Митко Кунчев за дейността му като общински съветник 

Уважаеми русенски гласоподаватели, на 17.12.2019 г. публикувах първия си 
отчет за работата ми като общински съветник, защото според чл.36. (1) от ЗМСМА, 
общинският съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите и да ги 
информира за дейността и решенията на общинския съвет. 

Три месеца в общинския съвет кипеше напрегнат труд. Трябваше да се 
обсъдят и решат много важни за всички русенци проблеми: от бюджета за 2020 г. до 
ползването на пасищата. Мойте интереси бяха преди всичко в областта на 
образованието и финансите. 

На 15.01.2020 г., от името на групата общински съветници от Демократична 
България – Обединение, попитах Кмета за действията, които ще предприеме, във 
връзка с изпълнение на заявените намерения в предизборния период, за 
преминаване към едносменно обучение в Русе. Той отговори, че училищата са 
разработили планове, които своевременно са изпратени в МОН. 

На 24.01.2020 г. помолих Кмета да се запозная с горепосочените планове. 
Получих копия. Хубави планове. След 4-5 години ще бъдат изпълнени. Вярвате ли? 

На 24.01.2020 г. попитах Кмета, в кои училища на територията на общината 
има непълни /с по-малко от 18 ученици/ или слети паралелки. От отговора му 
разбрах, че такива има и в три училища от града, в т. ч. и в най-голямото русенско 
училище. Изясних си по каква причина директорът му толкова активно подкрепяше 
намаляването на приема в МГ „Баба Тонка“. 

Защо питанията към Кмета са важни? Отговорите му показват отношението  
към проблемите и запълват липсата на публична информация. На базата на тези 
отговори се планира по-нататъшната дейност на групата. 

На 10.02.2020 г. се състоя извънредна сесия за бюджета. Групата общински 
съветници внесе, подготвено от мен, предложение за финансиране обучение по 
роботика във всички основни училища в общината на стойност 63 000 лева. 
Предложението не беше прието от общинската администрация и беше отхвърлено 
от мнозинството. Така опитът ми, чрез една смислена иновация, да превърнем Русе 
във водеща община в обучението по роботика претърпя провал. 

Пари за образование се заделят трудно, но за футбол – не. Кметът внася за 
разглеждане контролен лист № 114 от 02.03.2020 г., с който предлага да се дадат на 
ПФК „Дунав“ 200 000 /двеста хиляди/ лева от резерва на общината. Абревиатурата 
ПФК означава професионален футболен клуб, т. е. хора, кито играят футбол за пари. 
Други хора управляват клубове за още повече пари. Професионалният футбол 
печели пари, ако е добре организиран. Аз обичам футбола, на обещавам да 
гласувам „против“. 

Като член на постоянната комиси по образование, наука и иновации направих 
няколко предложения, с които се надявах да осмисля съществувването й. 

Предложих да направим план за работа – не се прие. 
Предложих да помислим, кои важни проблеми да обсъдим и да изработим 

съответни становища или проекти за решения от общинския съвет. Примерни теми 
бяха: идентифициране на важни проблеми на средното образование в Русе и 
пътища за решаването им; анализ на мрежата от училища в Русе; финансово и 
материално състояние на училищата; реализация за завършващите средно 
образование и анализ на иновациите в русенските училища. Предложението беше 
обявено за безсмислено и справедливо беше отхвърлено. 

Предложих да организираме кръгла маса по проблемите на училищните 

настоятелства и/или обществените съвети. Оказа се, че това не е работа на 

комисията и предложението беше отхвърлено. 
Истинско недуомение предизвика въпросът ми: как ще изпълняваме чл. 49. (1) 

от ЗМСМА, който гласи  „Постоянните и временните комисии имат за задача: 1. 



да проучат потребностите на населението в съответната област и да правят 
предложения за решаване на проблемите; 2. да подпомагат общинския съвет при 
подготовка на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; .......“. Така 
комисията се отдаде на много по-важни проблеми на образованието, науката и 
иновациите в Русе. 

Заседанието на комисията на 11.03.2020 г. обхвана 9 точки и приключи за 20 
минути. 

Уважаеми избиратели, според чл. 36. (1) от ЗМСМА, общинският съветник е 
длъжен да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е 
избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси. Освен това, според 
същия закон, общинският съветник получава възнаграждение за участието си в 
заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Аз съвестно изпълнявах 
задълженията си и получих следните възнаграждения по месеци, както следва: 
ноември 2019 г. – 293,32 лв.; декември 2019 г. – 798,18 лв.; януари 2020 г. – 366,65 и 
февруари 2020 г. – 1141,60 лв. Получените възнаграждения са от парите на 
българските данъкоплатци и съответстват на броя на засаседанията на съвета и на 
комисиите, затова са различни. 

Драги мой избиратели, това е вторият отчет за работата ми в Общински съвет 
– Русе. Очаквам вашите мнения, предложения и препоръки. Пишете ми на 
mitko@kunchev.info или се обаждайте на 0888 999 175. 
 
24.03.2020 г., Русе, Митко Кунчев, общински съветник №26. 


