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Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на
строително монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно
читалище „Просвета 1915", гр. Мизия, общ.Мизия, обл. Враца", по Програмата за
развитие на селските райони

Документация за обществена поръчка с предмет : Избор на изпълнител на строително
монтжни работи по проект 06/322/01320
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Читалището е основано през пролетта на 1915 година от Пано Петков Крушовенски.
Идеята за основаванет

о дава Никола Герасимов от гр. Берковица, който е бил учител в тогавашното село
Букьовци. Една от основните задачи, които си поставя читалището е да развива
културно-просветната дейност сред букьовското население. Създадени са самодейни
групи от младежи и девойки, които всяка вечер изнасяли рецитали, сказки на
въздържателни теми, за любовта и семейството, хорови и театрални изпълнения.
Учителят Крум Тенекеджиев създава театрален състав, който постига голям успех. Той
сам рисува декорите за театралните представления.

От основаването до 30-те години дейността се осъществява в коридора на училище
"Кирил и Методий", след избирането за председател на читалището Славчо Панов
Крушовенски, който съвместно с учителя Асен Хаджийски и Методи Якимов решават и
организират акция за набиране на средства за направата на киносалон към сградата на
училище "Ц. Церковски". Активно се включва и в доброволното събиране на средства и
Крум Петков Митов, който по онова време е библиотекар в читалището. С доброволен
труд на букьовското население се правят тухли и се набавят други строителни
материали, необходими за построяването на сградата. За целта е изготвен и план за
строеж от инж. Марин Митев, който го подарява на строителите на киносалона като дар
за родното му място. Изграден е салон с 500 места, който за ония години е бил
достатъчен за букьовското население. Този салон служи до откриването на новата
читалищна сграда през 1971 г. През годините и до днес то остава вярно на завещаното
от неговите основатели. Като единствено средище на духовната дейност в града, ние се
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стараем да съхраняваме и разпространяваме културните ценности, да съхраняваме и
предаваме на младото поколение местните народни обичаи и традиции, да подпомагаме
развитието на творческите способности на подрастващите чрез школи, кръжоци
самодейни състави, осигуряване на достъп до актуална информация и Интернет. В
момента работят следните самодейни колективи: танцов състав /нач. курс/, танцов
състав /ср. курс/, дамска певческа формация, група за изучаване и пресъздаване на
народни обичаи и традиции, художествено слово, школа по изобразително изкуство.
Вземали сме участия в много национални и международни фестивали в България,
Румъния, Македония и Сърбия, където сме се представяли отлично по време на
изпълненията. На 28.01.2009 г. на общото отчетно-изборно събрание за председател на
читалището беше избрана г-жа Йовка Игнатова Черганска. Секретар е Мариана
Ангелова.

........................................................................................................................................................
......

Във връзка с постъпли оферти по проведена пазарна консултация, по изпълнение
на СМР, съгласно чл.29, ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07. 2016г
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