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Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 123 / 27.11.2014 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 27.11.2014 г. 

 

 

Относно: Наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община 

Елена (2014 - 2020 г.) 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.31, ал.2 от Закона за регионалното развитие и 

чл.91, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие; т.3.1.1 и т.4 от 

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014 - 

2020 г., приета с Решение № 78 от 24.07.2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя следния състав на работна група за наблюдение изпълнението на  

Общински план за развитие на община Елена (2014 - 2020 г.): 

 Йордан Димитров – заместник-кмет на община Елена; 

 Димка Петрова – директор на дирекция „ОСД“; 

 инж. Димитринка Иванова – директор на дирекция „УТОС“; 

 Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“; 

 Евдокия Уколова – главен експерт в дирекция „ФПХД“;  

 Светослав Петров – младши експерт в дирекция „ФПХД“; 

 Магдалена Борисова – заместник-председател на Общински съвет - Елена; 

 Стефан Минчев – председател на Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и 

икономически въпроси“ при Общински съвет - Елена;  

 Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник при Общински съвет –Елена; 

 Мартин Трухчев – общински съветник при Общински съвет – Елена; 

 Костадин Димитров – председател на Местен съвет по туризъм - гр. Елена; 

 Стоян Димитров  – секретар на ТД “Чумерна“; 

 Мария Симеонова – главен редактор на в-к „Еленска трибуна“; 

 Альоша Сербезов – председател на Народно читалище „Съгласие 2014“ -  с. 

Блъсковци; 

 Таня Димитрова – директор на Основно училище „Отец Паисий“ - с. 

Константин. 

2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за сформиране на работната 

група, която да наблюдава и оценява ОПР 2014-2020г. съгласно Методиката за 

мониторинг,  контрол  и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020г. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


