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О Б Я В А 

 

Стартира приема на проектни предложения за финансиране по Програма „Малки местни 

инициативи – Мездра“ за  2022 година.  Предвид  закъснялата бюджетна процедура на 

национално ниво и в тази връзка по-късното приемане на бюджета на община Мездра за 

2022 г.,  в приетите  Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Програма 

„Малки местни инициативи – Мездра“, се променят сроковете за  настоящата година , 

както следва:  

 

 Проектните предложения се приемат до 17:00 часа на 31 май 2022 г.  в Общинския 

център за услуги и информация на гражданите.  

 Комисията  разглежда постъпилите проектни предложения  и ги оценява в срок 

до 15 юни 2022 година  по обявената методика. 

 Председателят на Комисията внася до председателя на Общински съвет Мездра 

доклад  за работата на комисията придружен със всички подадени документи в 

срок до 30 юни 2022 година за утвърждаване от Общинския съвет на класираните 

проекти по Програмата за настоящата година. 

 

Изпълнението на проектите ще стартира от датата на обявяване на списъка с утвърдените 

проектни предложения, а крайният срок за изпълнението им остава непроменен – 31 

октомври. 

Средствата, които са заложени в Бюджет 2022 на Община Мездра за реализиране на 

Програмата, са в размер на 20 хил. лв. 

   

Допустимите кандидати и дейности за финансиране по Програмата,  максималната 

допустимата стойност на всяко едно проектно предложение, методиката за оценка на  

проектните предложения са посочени в Условия, ред, критерии и правила за 

кандидатстване по Програма „Малки местни инициативи – Мездра“.  

  

Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Програма „Малки местни 

инициативи – Мездра ” са публикувани на официалния сайт на Община 

Мездра:  https://www.mezdra.bg/, в раздел „Обяви“, откъдето можете да изтеглите и 

формуляр и декларации за кандидатстване по Програмата.  
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