Процедури при извършване на консултация и координация на
политики в Община Маджарово
Чл. 1. Служителите на Община Маджарово имат пряк ангжимент да работят и да
идентифицират потребности на гражданите и бизнеса с оглед изпълнението на целите,
заложени в Общинския план за развитие.
Чл. 2. Консултирането с гражданите ще се извършва по следния начин:
1. Въпросници
2. Устно, чрез комуникирана информация до тях
3. Писмено, чрез писма получени в Община Маджарово и входирани по надлежния
ред
4. Конфиденциална кореспонденция чрез емайл, писма, или съобщения поставени в
кутията за обществени мнение
5. Обществени дискусии
6. Добри практики от други общини и ведомства
7. Консултативни съвети
8. Кръгли маси
9. Други форуми за изразяване на обществено мнение
Чл. 3. Служителите от Община Маджарово следва да резумират идентифицирани
потребности, като разработят план за разрешаване на проблемите.
Чл. 4. Идентифицираните потребности и план за разрешаване следва да се представят до
прекия ръководител или кмета на Община Маджарово за последстващо резулиране.
Чл. 5. (1) В случай на одобрение на предложения план, служителя следва да разработи
проекто политика за евентуалното и обсъждане на Общински Съвет, дискусия, удобрение
и въвеждане в Община Маджарово.
(2) В случай на допускане до Общински Съвет, служителят трабва да защитава позицията,
като представи факти и заключения.
Чл. 5. Координацията, конкретно се изразява в задълбочено и единомислено комуникиране
и съвместно разработване с други отговорни лица от Община Маджарово.
Чл. 6. Комуникацията с оглед разработването на проекто и цялостни политики може да се
осъществява устно, писмено, или по емайл, като се спазват нормите и правилата за
документооборот, поведение и конфиденциалност.
Чл. 7. Кметът на Община Маджарово, както и общински съветници могат да възложат
разработването на политики, които да изисват консултиране, с оглед постигане на подобра точност и приложимост. В този случай, служителите, следва да изпълняват

заложените норми от чл. 3 до чл. 6, както и всички други вътрешни нормативни документи
на Община Маджарово.

