РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ЗАПОВЕД
№ РР-13
ПЕРНИК,07.12.2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията,
във връзка с чл. 11 от Закона за енергийна ефективност и чл. 8 от Закона за
енергията от възобновяеми източници, с цел осъществяване по-добра координация
между действията на органите на изпълнителната власт и техните администрации и
на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията
на областта и осигуряване на съответствие между националните и местните интереси
при провеждане на държавната политика по енергийна ефективност /ЕЕ/ и
реализация на възобновяеми и алтернативни евергийни източници /ВЕИ/ на
територията на Област Перник,
О П Р Е Д Е Л Я М:
Следната структура и състав на Областен съвет за устойчиво и енергийно
развитие на Област Перник:
1. Председател: Иво Иванов – Заместник областен управител на ОА Перник.
2. Секретар: инж. Йонка Пеловска – външен експерт в ОА Перник, и
Членове:
3. Елена Иванова – Главен юрисконсулт в ОА Перник.
4. Диана Христова Анчева – Главен експерт ТЗ – София, главна дирекция
„Координация и управление на ЕЕ и ВИЕ“,
5. Теменужка Гълъбинова Марандюк – Главен експерт в отдел „Планове“,
дирекция „Планове и Разрешителни“, Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“.
6. Васил Мариянов – началник на РО НСК Перник при РДНСК – Югозападен
район.
7. инж. Марио Попов – Старши експерт в „Строителство и инфраструктура“ в
Община Перник.
8. Роберта Борисова – заместник кмет на община Радомир
9. Иван Димитров Бъчваров – Заместник кмет на община Брезник.
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10. инж. Христо Каров – Главен специалист КРНВП в община Земен.
11. инж. Любомир Исаев Цветков – заместник кмет на община Ковачевци.
12. Румяна Стоянова – заместник кмет на община Трън.
13. Любка Иванова – Главен експерт в отдел „Статистически изследвания –
Перник“.
14. Галина Стоянова Вутова – Старши експерт в отдел „ККФОС“ към дирекция
„КПД“ при РИОСВ-София.
15. инж. Петър Нецов – Ръководител звено Е и П – Перник ЧЕЗ България
16. инж. Таня Каменова – Председател КСБ ОП – Перник
17. арх. Кирилка Цветанова – Представител на РК на КАБ – Перник
18. инж. Тотка Златкова – Председател на КИИП Перник
19. Ясен Кацаров – Изпълнителен директор на „Топлофикация – Перник“ АД
Областният съвет за устойчиво енергийно развитие е обществен експертно консултативен орган, който подпомага Областния управител при определяне,
организиране и координиране провеждането на държавната политика за енергийно
развитие на територията на област Перник.
Съгласно чл. 64 от Закона за Енергийна ефективност за управление на ЕЕ в
сгради – държавна или общинска собственост, към областните и общинските
администрации, могат да се създават експертни съвети за подпомагане дейността на
областните управители и кметовете на общини.
Копие от настоящата заповед да се връчи на включените в нея лица за
сведение и изпълнение.
Неразделна част от Заповедта е утвърдения Правилник за дейността на
Областния съвет за устойчиво енергийно развитие – Приложение 1.
Настоящата заповед отменя Заповед РР – 15/18.09.2018 г.
Копие от настоящата заповед да се връчи на включените в нея лица за сведение и
изпълнение.

ИВО ИВАНОВ
И. Д. Областен управител
на Област Перник
съгласно заповед №
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Съгласували:
Ц. Пиралкова
Гл. секретар

И. Борисова
Директор АКРРДС

Елена Иванова
Главен юрисконсулт

Изготвил:
инж. Й. Пеловска
Външен експерт в ОА Перник
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