ПРИМЕРНИ ПРАВИЛА
за изграждането и дейността на регионалните и местните
/общинските/ комисии за обществен ред и сигурност
I. Регионалните комисии за обществен ред и сигурност се изграждат към областните управи за
обединяване и координиране на усилията на държавните органи, органите на местно самоуправление,
местните комисии за обществен ред, за подобряване обществения ред и сигурността в съответната област.
1. В състава на комисиите се включват представители на областните управи, регионалните
дирекции на вътрешните работи и местните комисии.
2. Регионалните комисии се ръководят от зам.-областния управител.
II. Местните /общинските/ комисии за обществен ред и сигурност се изграждат към общинските
съвети за обединяване и координиране на усилията на държавните органи, органите на местно
самоуправление, обществените формирования, неправителствените формирования и гражданите за
подобряване на обществения ред и сигурността в съответната община и кметство.
1.
В състава на комисиите се включват представители на общинските съвети, кметствата, РПУ,
фирми, обществени формирования, неправителствени организации, медии и други.
2.
Местните комисии за обществен ред се ръководят от включен общински съветник, в
състава на комисията.
III. Основен приоритет в дейността на комисиите е подобряване на обществения ред и сигурността
чрез непрекъснато партниране между представените в тях институции, търсене на нови форми на
сътрудничество и взаимодействие. Привличане на сътрудници, които не са преки участници в комисиите,
както и на отделни граждани.
Местните /общинските/ комисии предприемат необходимите организационно-практически мерки за
сключването на местени договори за сигурност, с които да се оптимизира цялостната им дейност.
IV. Регионалните и местни комисии осъществяват дейността си на територията, на която са изградени
съответните областни управи и общини.
V. Регионалните и местни комисии на територията, на която осъществяват дейността си.
1.
Проучват потребностите на населението и правят предложения за решаването на
проблемите.
2.
Съдействат за обединяване и насочване усилията на държаните органи, органите на
местно самоуправление, неправителствени организации, обществените формирования,
фирмите, медиите и гражданите, подобряване на обществения ред и сигурност.
3.
Осъществяват координация и оказват помощ при осъществяване на заложените за
изпълнение мероприятия в местния договор за сигурност.
4.
При необходимост привличат външни лица като експерти и консултанти.
5.
По решение на комисиите може да се създаде контролен съвет, които да води на отчет
изпълнението на местния договор за сигурност, могат да се създадат и други органи с оглед
улесняване на работата.
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