ОТЧЕТ № 5
на Митко Кунчев за дейността му като общински съветник
октомври – декември 2020 г.
Уважаеми съграждани, 2020 година най-после свърши! Високосната година
беляза живота ни с незапомнена пандемия и мерки за борба с разпространението й.
За съжаление много хора, в това число и мой познати, не успяха да се преборят с
коварната болест. Да обърнем внимание на прозаичните дела на общинския съвет.
Тази година ще остане в историята на местния парламент с няколко уникални
събития. Маските само допълваха колорита на заседанията. Но да следваме
хронологията.
Не съм фаталист, но тринадесетата сесиия започна на 22.10.2020 г. с
едноминутно мълчание в памет на много бързо напусналите ни съграждани: отец
Иван Стойчев, д-р Хубчев и д-р Чакърян. Първоначално в дневния ред беше
предвидено да се започне с приемане на „Общ устройствен план на Община Русе“,
но внезапно точката беше оттеглена и отложена за следващото заседание.
Очевидно някъде нещо се случваше, но малко хора знаеха какво. Но имаше друга
интересна точка. Много рядко се разглежда предложение за порицание на общински
съветник от Комисията по етика, на която съм член. Аз подкрепих предложението,
защото политическите различия не бива да ескалират в лични нападки и обиди.
Мнозинството отхвърли предложението и даде, според мен, лош пример. Не
описвам подробности, защото протоколите от заседанията са публичини на сайта на
общинския съвет и всеки може да ги прочете. Не подкрепих, обаче, разсрочването
на задълженията на ПФК „Дунав“ ЕАД към общинското предприятие „Спортни имоти“
на стойност 38 250 лева. По този начин само поощряваме слабото управление на
клуба, но мнозинството реши друго.
На 19.11.2020 г. в Канев център на РУ „Ангел Кънчев“ се проведе сесия № 14.
За първи път в този мандат заседание на общинския съвет се провежда извън
сградата на общината. Причината за използването на Канев център е спазването на
противоепидемологичните мерки – мериха ни температурата на входа,
дезинфекцирахме се, седяхме на разстояние два метра и въобще строго спазвахме
всички изисквания. Дебатите започнаха с най-важната точка, отложена от
предишното заседание – приемане на „Общ устройствен план на Община Русе“
(ОУП). Още в началото Деана Тонева от групата на Демократична България прочете
предварително подготвено от нас становище. Ние предложихме да се отложи
точката, с цел, да се даде време за уточнаване на предимно производствените и
чисто производствените зони в района на „Тегра“ (бивш КТМ) и предвиждане на зони
за високотехнологични производства. Групите на ГЕРБ и СДС ни подкрепиха, но
мнозинството не обърна внимание на предложението. Аз останах с впечатлението,
че икономически интереси диктуват поведението на някои съветници. Вероятно
инвестиционни намерения стоят зад разработения ОУП. Скоро ще разберем по
миризмата, какво ново производство се е пръкнало, но ще бъде късно. Вече всичко
ще бъде законно.
Другата интересна точка беше прекратяването на договора за безвъзмездно
третиране на битовите отпадъци между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД.
Сключването на този договор от предишния кмет показва пълна управленска
некомпетентност. Да предоставиш безвъзмездно 28 декара общинска земя за да се
построи нещо (сепарираща инсталация, която няма капацитет и не работи), което да
върши нищо (ТЕЦ-ът не може безопасно да гори преработените отпадъци) е
найстина престъпление. За кого ще бъдат постройките и земята след развалянето
на договора, не е ясно. Ако искате да се объркате в подробностите по казуса,
прочетете дебатите по тази точка, отразени в протокола.
На тази сесия завърши сагата по промяната на Правилника за дейността на
общинския съвет, подготвена от временна комисия, на която бях член и активен

участник. Стана така, че докато подготвим текстовете, народните представители ни
изпревариха и промениха Закона за местното самоуправление (ЗМСМА) и
разрешиха провеждане на заседания чрез видеоконферентна връзка. Така подписът
ми ще остане в историята на общинския съвет, като съвносител на текстовете и
проводник на прогреса и новите технологии.
Още не отшумели бурните дебати в Канев център и се оказа, че общинския
съвет трябва спешно да реши един важен проблем. Става дума за предоставяне на
безвъзмездно право на ползване на преместваем обект – коледна къщичка, която да
бъде монтирана на площад „Света троица“. Това наистина е преместваем обект, а
не както някои други, които и с топ не можеш ги премести. Така, чрез електронна
поща от 24 до 26 ноември 2020 г., беше проведена най-дългата сесия, която имаше
една единствена точка от дневния ред – въпросната къщичка. Ще запазя в тайна
резултата от гласуването.
В последния месец от 2020 г., на 14 декември предстоеше поредното уникално
събитие – първата сесия на общинския съвет проведена чрез видеоконферентна
връзка (онлайн). Скромно мога да отбележа, че винаги съм бил от съветниците,
които активно са настоявали затова. Сесията започна с мащабен годишен отчет за
първата година от управлението на кмета Пенчо Милков. Само този материал беше
106 страници. В условията на свобода на словото коментарите бяха от „осанна“ до
„разпни го“. Не може да се отрече размаха, с който кметът се е захванал с
проблемите на Русе. Остават още три години и оценката ще дойде. От останалите
40 точки ще се спра на още една: Приемане на Общинска стратегия за личностно
развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022). Понататък ще пиша кратко Стратегията. Тази точка беляза края на моите илюзии за
промяна. Ето какво се случи. В края на юли 2020 година председателят на общинския
съвет ми предложи да се включа в работата на комисия, която да разработи
Стратегията. Приех с ентусазъм и желание за работа. Август и септември се
изтърколиха в бурни събития: от безводието в Перник до протестите под прозорците
на министерския съвет. На 13 октомври разбрах, че има заповед на кмета за
създаване на комисията, издадена на 11.08.2020 г., че проектът за стратегия е готов,
следователно комисията е разпусната. Бях леко изненадан. Предложеният проект
нямаше нищо общо с мойте разбирания. Ще спестя подробностите, защото отказах
да го подпиша и подготвих становище, с което запознах всички общински съветници
и кмета. Те обаче много харесаха проекта за стратегия и си го одобриха. Който
желае, да потърси стратегията на сайта на общината (ако не може да я намери, ще
му я изпратя), да я разгледа внимателно и да си състави мнение. Всъщност
качеството на този документ не е толкова важно. По-важно е дълбокото
противоречие, което пролича между мойте и на кмета разбирания за начина на
управляване на община Русе. Моят възглед се основава на тезата, че висшият орган
на управление е общинският съвет, който изпълнява местните законодателни
функции. Той осъществята нормативна дейност – приема наредби и правилници и
формира политики, като приема стратегии и планове. В този смисъл при изготвяне
на Стратегията общинските съветници трябва да играят водеща роля, а аз –
единственият общински съветник в комисията, не бях дори допуснат до подготовката
на документа. Кметът не видя сериозен проблем в случилото се, защото мисли по
съвсем различен начин. Според него всички наредби, правилници, стратегии,
планове и други подобни се изготвят от общинската администрация, а общинският
съвет просто ги гласува и приема. В този смисъл, общинският съвет не е чак толкова
необходим. По друг начин казано: изпълнителната власт – кмет и администрация
гледа на законодателната – общинския съвет, като на досадна подробност. Найлошото в тази схема е, че отсъстват гражданите и пряката демокрация е някъде в
ъгъла. Какво ли ще стане, ако гражданите поискат референдум по някакъв въпрос?

Така завърши поредната високосна година. Зад гърба ми са стотици страници
прочетени и анализирани материали и десетки часове заседания с маска. В отчетите
си описвам, както конкретни дейности, така и разбиранията ми по основни проблеми,
довели до съответното гласуване. За една година не успях да направя магистрала
или поне един газопровод, но вземах решения винаги воден от собствената си
съвест и чуствайки се отговорен единствено пред ВАС. Трудностите ме направиха
по-силен и по-мъдър. Надявам се, че най-доброто предстои.
В съответствие със ЗДДФЛ получих от общината служебна бележка за
възнаграждението си през годината. Тъй като тези пари са от вашите данъци, ето
какво пише в нея: облагаем доход: 8 487 лв.; удържани суми: 1 085 лв.; данък: 742
лв.; получена сума: 6 680 или средно по 567 лв на месец.
Това е петият 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 февруари 2020 г., Русе, Митко Кунчев, общински съветник №26.

