
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 

 В периода от 21.03.2017 г. до 27.03.2017 г. е връчен проект на Одитен доклад                     

№ 0400101214 за извършен одит за съответствие при управлението на предоставените със 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и 2014 г. трансфери и 

собствени средства за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища в Областите: Смолян, Пазарджик, Пловдив, Бургас, Благоевград, 

Перник, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Кюстендил и Сливен за периода от 01.01.2013 г. 

до 31.12.2014 г., както следва: 

 

 21.03.2017 г. на Стефан Николов Радев – кмет на Община Сливен;  

 21.03.2017 г. на Кольо Йорданов Милев – бивш кмет на Община Сливен; 

 21.03.2017 г. на Николай Тодоров Мелемов – кмет на Община Смолян; 

 21.03.2017 г. на Живко Веселинов Тодоров – кмет на Община Стара Загора; 

 22.03.2017 г. на Петър Георгиев Паунов – кмет на  Община Кюстендил;  

 22.03.2017 г. на Катя Христова Митовска – заместник-кмет на Община 

Кърджали, упълномощено лице; 

 22.03.2017 г. на Илиян Костов Янчев – кмет на Община Малко Търново; 

 22.03.2017 г. на Ибрахим Али Палев – бивш кмет на Община Белица; 

 23.03.2017 г. на Сабит Исмаил Гагъм – заместник-кмет на Община Белица, 

упълномощено лице; 

 23.03.2017 г. на Вяра Михайлова Церовска - кмет на Община Перник; 

 23.03.2017 г. на Илинка Миткова Никифорова – бивш кмет на Община Перник;  

 23.03.2017 г. на Иван Огнянов Иванов – бивш кмет на Община Перник;  

 24.03.2017 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград; 

 24.03.2017 г. на Неази Азис Таир – заместник-кмет на Община Родопи, 

упълномощено лице; 

 27.03.2017 г. на Минко Петков Минков – началник на отдел в Община 

Пазарджик, упълномощено лице. 

 

Настоящото съобщение се оповестява на основание чл. 47, ал. 2 от Закона за 

Сметната палата.  

Лицата, ръководили одитираната организация през одитирания период, могат да 

получат екземпляр от проекта на одитния доклад и да се запознаят по своя инициатива с 

одитните доказателства в Одитна дирекция ІI "Одити за съответствие при финансовото 

управление" на Сметната палата, на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37. 

 

 

 

 


