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О Б Щ И Н А    Р И Л А 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА 

     

    О Б Я В А 

За публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Рила за 2023 г. (проект) 

 

Община Рила, пл. “Възраждане” № 1, централа GSM 0884 400 944, на основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, чл. 5, 

ал.2 от НРПУРОИ, обявява: 

Публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост 

в Община Рила за 2023 година (проект), което ще се състои на 20.01.2023г. (петък) от 10.00 часа, в заседателната зала, 

в сградата на Общинска администрация, гр. Рила, наложено от следните обстоятелства, а именно: 

 липса на приет до началото на бюджетната 2023 г. държавен бюджет. 

 удължен срок на действие на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 

със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г., обн. ДВ, бр. 104/30.12.2022 г., до приемането на Закон за държавния бюджет 

на Република България за 2023 г. 

 гарантиране на правата и законните интереси на гражданите за прилагане на специални закони, уреждащи  

специфични обществени отношения и създаване на предпоставки за осигуряване спазването на нормативно 

указаните срокове за провеждане на процедури по управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, 

до приемане на държавния бюджет за 2023 г., респективно до приемането на бюджета на Община Рила за 2023 г. 

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането, като изразят становища и направят 

предложения по проекта на Годишната програма. 

 Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет – страницата на Община Рила  - 

www.grad-rila.bg. 

 

  

 

 

 /п/ 

Георги Кабзималски  

Кмет на Община Рила 

 

 

http://www.grad-rila.bg/

