ОТЧЕТ № 3
на Митко Кунчев за дейността му като общински съветник
април, май, юни 2020 г.
Уважаеми русенски гласоподаватели, изминаха още три месеца от
политическото ми битие. В изпълнение на 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. По тази причина и поради големия интерес на
световните информационни агенции към работата на Общински съвет - Русе
продължавам да ви занимавам с моя личен отчет. Умишлено не публикувам имена
на хора и партии. Всички заседания могат да бъдат наблюдавани онлайн и всички
протоколи са на сайта на общината. Можете да четете всички подробности по всяко
време.
След публикуването на втория отчет изпаднах в немилост. Някои членове на
постоянната комисия ми направиха тънък намек, че с подобни отчети уронвам
престижа и достойнството на институцията Общински съвет /ОС/. Съвсем деликатно
им отговорих да си гледат работата.
Общинската администрация, водена от кмета Пенчо Милков, подготви десетки
предложения за решение и чрез съответните контролни листи затрупваше
общинските съветници с работа. Кипеше упорит труд в пълно съответствие със
законите на страната.
За пръв път след избирането ми за общински съветник се почуствах полезен.
Трима русенци се обърнаха към мен с различни молби за съдействие и аз им
помогнах да се ориентират в общинските дебри. Участвах в една дарителска акция
и успяхме да съберем средства за купуване на люлка за деца в инвалидни колички.
Сега остава да се намери място в Русе, където да я монтираме.
В този период, на заседание на ОС, се случи нещо неприятно – някой беше
гласувал с устройство на съветник, който в момента на е в залата. В резултат на
разразилата се буря беше сезирана комисията по етика, на която съм член. Работата
й обаче беше улеснена поради пълните самопризнания и поемането на отговорност
от виновните. Беше наложено минималното наказание – забележка. Общинският
съвет не хареса идеята да накажем трима виновници и отхвърли предложението.
Трудът, който положихме в две заседания се оказа безсмислен.
Важно събитие, което остави дълбок отпечатък върху работата на
постоянните комисии е започналото пряко предаване на заседанията им чрез
интернет. Вие, скъпи съграждани, можете да се информирате в реално време за
всичко, което се случва в местния парламент чрез сайта на Общината. Промениха
се тоалетите, промени се и поведението на съветниците. Всеки гледа да се изкаже
и покаже пред избирателите. Заваляха предложения в полза на гласоподаватеите да се намалят наеми, да се намалят такси за детски градини, да поевтинеят карти за
градски транспорт и т.н. Аз още не мога да се вредя да пробутам някакво намаление
за мойте приятели. Опитах се да кажа, че в общината има къщи, до които няма
асфалтов път, но веднага ми затвориха устата – то и в град Русе е така. Не разбрах
това повод за гордост ли е или трябва да се планира не само ремонт на основни
булеварди, а и нова настилка, където няма.
Друго интересно събитие беше избирането на временна комисия за
подготвяне на промени в правилника на ОС. Зареден с амбиция и желание за работа
се включих в състава й. Направих 6 предложения и за сега има голяма вероятност
да бъдат приети. Някой членове на комисията се опитват да променят правилника,
така че да може да се провеждат онлай заседания. Мнозинството обаче е против и
вероятно няма да стане. Аз съм твърдо „ЗА“.
На 1 юни 2020 подготвих и внесох от името групата съветници ДБ питане до
кмета във връзка с Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” и
предстоящите иновации в средното образование. Целта на питането беше да се подтикне

общината да играе активна роля в развитие на образованието. Що се отнася до подпомагане
училищата, които спечелят финансиране на проекти, чрез осигуряване на необходимото
съфинансиране в размер на 10%, кметът отговори – никой не е искал средства.

Продължих работата си по изследване мрежата от училища в Русе. Започнах
да търся информация за входа и изхода на професионалните гимназии. Планирането
на приема става на базата на обилна информация за нуждата от кадри на русенската
икономика. При опита ми да разбера как се реализират учениците, след като
завършат, се сблъсках с огромен проблем – няма закон, който да зъдължава
училищата, РУО и други институции да събират такава информация. Срещнах се и с
областния управител – Галин Григоров. Проведохме откровен, мъжки разговор. За
съжаление имаме дълбоки и принципни различия по много проблеми на
образованието. Усилията ми за откриване на информация продължават. Надявам се
до 2 – 3 месеца да публикувам систематизирани размисли за ролята /липсата/ на
информацията в управлението на образованието.
Ще разкажа по-подробно за най-дългото заседание на ОС състояло се на 21
май 2020 г. То започна в 9.00 часа и завърши в 19.00 часа. Когато се прибрах вкъщи
жена ми каза, че парите, които получавам за тази работа са малко.
Най-важната тема беше футбола. Стана ясно, че е имало предизборни срещи
и разни обещания. Всички политически сили се надпреварваха да подкрепят ПФК
„Дунав“ – основополагащ фактор за развитието на Русе. Аз и още няколко съветници,
с риск да си навлечем гнева на стотиците хиляди фенове на „Дунав“, отказахме да
подкрепим прахосването на парите на данъкоплатците. Продължавам да твърдя, че
намесата на политиката във футбола е вредна и за двете страни. Нормално не се
обърна внимание на отчета по Програмата за развитие на читалищата в Община
Русе за 2019 г.
За втори път се сблъсках с отчет на общинско лечебно заведение. Найщекотливият въпрос се оказа заплатата на управителя. Не схванах добре
принципите, които се прилагат, но отдавам това на липсата на опит от моя страна.
Някой съветници леко намекнаха за безпринципност.
Интересна дискусия се разгоря при разпределянето на средствата за
инфраструктура (ремонт на улици) в „Малки населени места“ на Община Русе,
планирани в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.
Тлябваше да бъдат разпределени 700 000 лева между следните градове и села:
Мартен, Николово, Тетово, Червена вода, Басарбово, Бъзън, Сандрово, Ново село,
Семерджиево, Хотанца, Просена, Ястребово и Долно Абланово. През всички
постоянни комисии мина предложение, направено от кмета по някакви, малко неясни
критерии, но прилагани до сега. На самата сесия обаче някой се сети, че е пропуснат
един важен критерий – партийната принадлежност на съответните кметове.
Светкавично беше направено предложение за ново разпределение на благата и
беше ударно гласувано. Защо бяха тези комисии и заседания преди това не стана
ясно, но нашият човек беше уреден. В тази връзка обръщам внимание на всички
кметове, че в община Русе има нова реалност. Бързо помислете за смяна на
партийното членство, защото има още много години до следващите избори и има да
чакате пари за пътища. Аз предлагам населените места да бъдат разделени в 4
групи за предстоящите 4 години и всяко да получи накуп по-голяма сума, когато му
дойде реда. Така по-ефективно ще се използват средствата и няма да се прокрадват
разни съмнения. Определянето на сумите трябва да бъде на базата на измерими и
обективни критерии.
Както се полага по закон беше направен и отчет за дейността на Общински
съвет – Русе за периода ноември 2019 г. – април 2020 г. Отчетът беше стегнат и
ясен. Мисля, че няма нужда да се прави отчет за толкова кратък период.
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 работата си, която
включва освен участие в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии и
запознаване с много материали, изготвяне на предложения и становища, работа с
граждани и различни институции. Аз съвестно изпълнявах задълженията си и
получих следните възнаграждения по месеци за 2020 година, както следва: март –
569,19 лв.; април – 495,85 лв.; май – 615,74 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 третият 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.
22 юни 2020 г., Русе, Митко Кунчев, общински съветник №26.

