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О Т Ч Е Т 

 
за дейността  на Местната комисия за обществен ред и сигурност 

/МКОРС/ в Община Алфатар за 2014г. 

 

 
     На 19.02.2014г. между Община Алфатар, представлявана от Кмета на 

Общината и Началника на РУ-Силистра е подписано Споразумение за 

обществен ред и сигурност,  в изпълнение на Програма за взаимодействие между 

МВР и НСОРБ за периода 2014-2015 година и с цел повишаване на 

ефективността по опазване на обществения ред и сигурност на гражданите в 

Община Алфатар. Със заповед на Кмета на Община Алфатар е създадена 

Местната комисия за обществен ред и сигурност при Община Алфатар. 

Членовете на МКОРС са десет, в това число председател и секретар. В нейния 

състав има представители на РУ Силистра, местния бизнес, Дирекция „Социално 

подпомагане” Алфатар, ОУ „Христо Ботев” Алфатар, КЦД Алфатар, ОбС 

Алфатар и общинска администрация. 

 

Дейност на комисията 

От създаването на МКОРС до настоящият момент дейността  между РУ-

Силистра и Община Алфатар е добре координирана. Ежеседмично се провеждат 

срещи между председателя и представители на РУ-Силистра. На срещите се  

дискутират проблеми, касаещи сигурността в населените места и се набелязват 

мерки за пресичането  и отстраняването им. Чрез Началника на РУ-Силистра, 

всяко тримесечие се изготвя  информация за състоянието на престъпността, 

борбата с нея, разкриването на криминални престъпления и работата на 

служителите от  Националната полиция  на   територията на   Община 

Алфатар,която се изпраща до председателя на МКОРС. 

 

Месец март   
Проведена среща с децата от КЦД Алфатар. Срещата бе проведена в офиса 

на кризисният център на която присъства : Лиляна Радева-Директор на КЦД и 

член на МКОРС  ;Атанас Атанасов-Мл.ПИ при РУ-Силистра и член на МКОРС 

и Станислав Спасов-Мл.ПИ при РУ-Силистра.Поводът за тази среща е 

приобщаване на настанените деца към обществото и разясняване на техните 

права и задължения по време на престоят им в центъра и посещаването на 

учебните занятия в ОУ”Христо Ботев” Алфатар. 
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Месец май 

На 30.05. 2014г. за времето от  13.30 ч.   във физкултурният салон   на 

ОУ”Христо Ботев”  Алфатар  и спортната площадка на същото училище,  под 

патронажа на кмета на община Алфатар –Йорданка Узунска и  Желяна Донева-

Председател на МКОРС, тържествено бе закрита Детска полицейска академия 

випуск 2013/2014г. В тържеството взеха участие 43-ма шестокласници от: 

ОУ”Христо Ботев” гр. Алфатар, ОУ”Черноризец Храбър” с Кайнарджа и ОУ” 

Св.Климент Охридски” с.Професор Иширково. Гости на празника бяха:  

Кристиян Петров-Директор на ОД на МВР –Силистра; Юлиян Караславов-

началник отдел при ОД на МВР-Силистра; Габриела Миткова-РИО-Силистра; 

Янка Жекова-Директор на ОУ”Христо Ботев” гр. Алфатар; Тодорка Славова-

Директор на ОУ” Св.Климент Охридски”; Калина Иванова-Директор на 

ОУ”Черноризец Храбър” с. Кайнарджа; членове на МКОРС и МКБППМН  към 

Община Алфатар; спонсори на мероприятието; граждани и ученици. 

 

Месец септември 

Проведена работна среща в Кметство с.Бистра , на която присъстваха 

Желяна Донева –зам.кмет на община Алфатар и председател на МКОРС, Ана 

Йосифова-кмет на с. Бистра,  Атанас Атанасов-Мл.ПИ при РУ-Силистра и 

граждани.  На срещата бе идентифициран проблем за безопасността на 

движението на моторни превозни средства по улична пътна мрежа в с. Бистра. 

Предприетите мерки за неговото отстраняване са съгласно чл.10, ал.1, т.2 от 

Инструкция І з-2295/13.11.2012г.за организация на дейността в Министерство на 

вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите . 

Констатирано бе, че по горепосочените улици движението на   моторни превозни 

средства и селскостопанска техника е интензивно. С цел ограничаване на 

скоростта на автомобилите и не допускане на пътни транспортни произшествия 

е необходимо да бъдат изградени изкуствени неравности в началото на 

ул.”Първа” и на ул.”Втора „пред сградата на  ЦДГ ”Щастливо детство” група с. 

Бистра. и да се положи  напречна пътна маркировка „Пешеходна пътека” тип 

„зебра” М 8.1 и да се поставят предупредителни  пътни  знаци за опасност А18 

”Пешеходна пътека” и А19”Деца”, пред автобусната спирка и входа на детската 

градина. По проблема са предприети необходимите мерки  от МКОРС и  за 

кратък период от време е същият е  отстранен. 

 

Месец октомври 

Проведена среща - разговор с учениците от ОУ”Христо Ботев” гр. 

Алфатар, във връзка с планирани мероприятия по приет план от Месната 

комисия за обществен ред и сигурност при община Алфатар на тема ”Не на 

агресията и на противообществените прояви на  малолетни и непълнолетни 

лица”.  
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Месец ноември 

Проведена работна среща в сградата на Община Алфатар, на която 

присъстваха Желяна Донева заместник-кмет на община Алфатар,Теодор 

Тодоров –ПИ и Атанас Атанасов-Мл.ПИ при РУ-Силистра и членове на МКОРС. 

На срещата бе идентифициран проблем за безопасността на движението на 

моторни превозни средства по  по път  І- 7 /улица „Олшанка”/ от РПМ и път ІІІ- 

207 /улица „Александър Стамболийски”/ от РПМ в гр.Алфатар.  Предприети са 

мерки за неговото отстраняване съгласно чл.10, ал.1, т.2 от Инструкция І з-

2295/13.11.2012г за организация на дейността в Министерство на вътрешните 

работи по териториалното обслужване на гражданите. Констатирано бе, че по 

горепосочените улици движението на   моторни превозни средства и 

селскостопанска техника е интензивно. С цел ограничаване на скоростта на 

автомобилите и не допускане на пътни транспортни произшествия на основание 

чл. от  24 „а” ЗДвП е необходимо бъдат изградени пет броя изкуствени 

неравности.  Три броя изкуствени неравности по улица „Олшанка” и два броя на 

улица Александър Стамболийски”. По проблема са предприети необходимите 

мерки за отстраняването му.    

         На 18.11.2014г. от 14:00ч. бе проведено заседание на МКОРС, в пълен 

състав, на което присъства  Траян Петров - Началник на РУ-Силистра. 

Дискутирани  бяха съществуващи проблеми касаещи сигурността в населените 

места и се набелязаха мерки за пресичането отстраняването им. Г-жа Донева 

постави на разглеждане два проблема актуални към настоящият момент. 

Първият е самонастанило се  единадесет членно ромско семейство от с. Бояджик  

в гр. Алфатар. Семейството е безработно, децата не посещават училище и детска 

градина. За краткият срок, в който пребивава семейството на територията на гр. 

Алфатар, в Община Алфатар са постъпили няколко устни  сигнала от недоволни 

граждани  касаещи поведението на ромите. Вторият проблем е самонастанило се 

четиричленно ромско семейство в  полуразрушен общински имат в с. Алеково. 

По двата проблема бяха набелязани мерки за разрешаването им.         

       През изминалата година  членове на МКОРС провеждаха превантивни   

срещи с лица системно нарушаващи общественият ред, злоупотребяващи с 

алкохол, зависими от наркотични  или други упойващи вещества. На срещите са 

дискутирани негативните последствия  произтичащи от всяко извършено 

нарушение или престъпление. Нарушителите са запознавани  с раздела касаещ 

нарушенията на общественият ред в  Наредба №1 на Общински съвет Алфатар и 

предвидените наказания за всяко едно извършено престъпление по НК. 

Съвместно с отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социална подпомагане „ 

гр. Алфатар се провеждаха срещи –беседи с малолетни и непълнолетни лица, 

както и с техните родители, извършили или  склони към извършване на 

нарушения на общественият ред или престъпление. Съвместно с представители 

на МКОРС и МКБППМН  към Община Алфатар,  се провеждаха срещи в 

населените места с преобладаващо  ромско население  с цел разяснителна 

кампания за „Вредата от ранното съжителство на малолетни и непълнолетни 

момичета с пълнолетни лица”. 


