РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД
№ РД-07-75
Ловеч, 14.03.2017 г.
В изпълнение на чл. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 12,
ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, на основание чл. 32 ал. 1 от Закона за
администрацията
О П Р Е Д Е Л Я М:
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Николова - областен управител на област Ловеч
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Кавалски – заместник областен
управител на област Ловеч
СЕКРЕТАР: Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА
Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:
1. Стела Драганова – главен специалист в община Априлци
2. Ирина Проданова – старши експерт в община Летница
3. Деница Зоркова – главен експерт в община Ловеч
4. Цветенка Хаджиева – зам. кмет на община Луковит
5. Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен
6. Мария Василева – главен експерт в община Троян
7. Цвятко Христов – директор на дирекция „АДР“ в община Угърчин
8. Стоян Стойчев – зам. кмет на община Ябланица
9. Владимир Съев – ръководител на ЕСО- МЕПР- Ловеч към МЕР Плевен
10. Представител на „Месокомбинат Ловеч“ АД
11. Представител на „Балканфарма“ АД - Троян
СЪС ЗАДАЧИ:
1. Да координира дейността по изготвяне и изпълнението на планове и
програми за енергийна ефективност.
2. Осигурява провеждането на политиката за насърчаване производството и
потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за
охлаждане от възобновяеми източници, както и производството и
потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в
транспорта на територията на област Ловеч.
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3. За резултатите от всяко заседание на Комисията да се изготвя протокол, който да
се публикува на интернет страницата на Областна администрация.
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и
изпълнение.
Настоящата заповед отменя заповед № РД -07- 23 от 02.02.2016 г.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ПЕНКА НИКОЛОВА
Областен управител
на област Ловеч
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