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НЧ “Христо Ботев -1928 г.” 
организира празнична ве-
черна програма с участие-
то на децата от Столетово. 
С рецитал, сценка и песни 
децата на Столетово отпра-
виха своите мили послания 
към публиката. Четири от 
момичетата бяха написали 
и есета по повод празника, 
чрез които споделиха пред 
публиката какво за тях е 
семейството и защо е една 
от най-важните ценности в 
съвременното динамично 
общество. Три от есетата, 
които бяха прочетени на 
празничната вечер, може 
да прочетете на послед-
ната страница в броя.
Мирослав Колев, председа-

тел на читалищното насто-
ятелство и кмет на селото, 
изказа сърдечни благодар-
ности за хубавата вечер.

Информационен бюлетин 
„Столетово днес“

 Посвещава се на Столетово и не-
говите жители. Издава се с цел да 
популяризира дейността на кмет-
ство Столетово, читалище „Хрис-
то Ботев - 1928г.“ и пенсионерски 
клуб „Георги поп Райков“ сред жи-
телите и гостите на селото. Всеки 
месец жителите на Столетово ще 
имат възможност да се информи-
рат за всички значими събития и 
инициативи, които са се случили 
или предстои да се случат на тери-

торията на селото. 

По броя работиха:  
Кметство СТОЛЕТОВО

Любомир ПЕТРОВ
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Мирослав Колев официално встъпи 
в длъжност с полагането на клетва
На 08.11.19 г. в зала 

“Васил Караиванов” 
на Община Карлово 
новоизбраните кме-
тове на населени-
те места в общината 
официално положиха 
клетва за встъпване 
в длъжност. Клеветен 
лист подписа и кме-
тът на Столетово Ми-
рослав Колев. Той се 
закле в името на Ре-
публика България да 
спазва Конституцията 
и законите на стра-
ната и във всичките 
си действия да се ръ-

ководи от интереси-
те на гражданите на 
Карловската община 
и да работи за тях-
ното благоденствие. 
“В рамките на годи-
на полагам клетва за 
втори път, което ме 
задължава да работя 
за род и родина. Отго-
ворност, която трябва 
да се оправдае, но с 
общи и задружни уси-
лия съм сигурен, че 
ще успяваме!”, споде-
ли още Колев в обръ-
щение в социалната 
мрежа.

Ето и три от есетата, които бяха представени на 
християнската вечер:  

В Столетово организираха празнична вечер 
по повод Деня на християнското семейство 

ГАЛЕРИЯ:
Моменти от празничната християнска 
вечер можете да видите тук, както и 
на официалната Фейсбук страница на 
село Столетово: село Столетово, общ. 
Карлово!

Християнското семейство
Някой от всички нас тук замислял ли се е 

какво е човекът без семейство? Това е една 
изгубена душа, която търси някой, който да 
може да нарича мама и татко. Това е едно 
студено тяло, което чака да бъде стоплено 
от родителски ласки. Най-вече това са доста 
от децата на нашата красива планета. 
Аз съм щастлива, че имам такива уникални 

родители, че мога да се нарека тяхна 
дъщеря. С тях съм била при моите първи 
стъпки и първите си думи. Те ме държаха за 
ръка, когато се изправях срещу детските 
си страхове. Бяха до мен при всеки мой успех 
и ме подкрепяха след всяка моя загуба.
Те за мен са ангели пазители, пратени от 

Бога, за да съм жива, за да съм здрава, и за да 
се изправя тук пред вас, за да ви кажа, че аз 
съм една малка част от едно голямо, обичащо 
и всеотдайно християнско семейство.

Златка Димитрова, с. Столетово

Християнското семейство
От векове наред дедите ни са вярвали, че 

семейството е свещено място. А какво е 
домът за мен и за вас? Ако трябва да опиша 
дома с една дума, то това за мен е невъзможна 
задача, защото една дума за семейството 
носи още хиляди други. Затварям очи и си 
представям как се прибирам вкъщи, а у дома 
няма никой, започвам да викам, но никой не ме 
чува. Сякаш цялото ми семейство и цялата 
тяхна любов вече ги няма. Страшно е, нали? 
Времето е толкова ценно - в един миг 

държиш ръката на майка си и на баща си, 
а в следващия вече ги няма. Споделяйте 
повече време със семейството си, казвайте 
им колко много ги обичате. Знаете коя 
е думата, която е способна да стопли 
и най-студеното сърце - “Обичам те!”
Живеем в 21. век - всеки е заслепен от 

екрана на телефона си, особено по-младите. 
Отворете си очите и се огледайте наоколо. 
Пазете българските традиции и не се 
страхувайте да обичате! Мечтите нямат 
граници - мечтайте и сбъдвайте мечтите си!

Теодора Иванова, 
с. Столетово

Моето християнско семейство
Семейството е най-скъпото нещо, което имам, по-скъпо 
е дори и от златото. То е нещото, без което не можем да 
живеем, затова Бог благославя всички семейства, когато те се 
отнасят с почит към него . Той ги закриля и чува молитвите им. 
Родителите ми са ме учили, че когато човек е добър, търпелив, милосърден, 
той ще има истинско щастливо семейство, но, разбира се, най-важна е 
обичта. Обичта, която изпитваш към майка, баща, брат, сестра, роднини 
и приятели, към всички хора на земята. Вярвам, че когато всеки човек 
притежава добри качества, на които ни учи Бог, светът ще стане по-добър. 
Не само днес, а всеки ден е празник за моето семейство, защото то 
е моята гордост. Ние се подкрепяме в трудни моменти, обичаме се 
и си прощаваме за неволните грешки, за да продължаваме напред! 

Петя Рангелова, с. Столетово

Обновеният детски отдел на читалищната библиотека вече е и 
технологично оборудван. От 02.12.19 г. деца и възрастни от Столетово 
могат да използват техниката. Оборудването е дарение от Фондация 
“Възраждане за българските села”, което местното читалище очакваше. За 
ученици и родители мрежата предлага свободен достъп до “Уча.се”, където 
децата могат да получат много полезна информация и да се подготвят с 

интересните видео уроци, които предлага платформата.

Очаквайте специалния ни коледен брой през декември! 
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Мирослав Колев бе част от Национа-
лен форум “Библиотеките днес 2019” 
Кметът на Столетово бе 

сред гостите на Нацио-
нален форум Библиоте-
ките днес 2019. Съби-
тието мина под надслов 
„Предизвикателства пред 
библиотеките в 21 век. 
25 години след Манифе-
ста на ЮНЕСКО и ИФЛА 
за обществените биб-
лиотеки. Като дългого-
дишен директор на Об-
щинска библиотека “Д-р 
Иван Богоров” гр. Кар-
лово, Колев продължава 
живо да се интересува 
от дейността на библи-
отеките и ролята им за 
съвременното общество. 
Познанията си успешно 
реализира, подпомагай-
ки дейността на мест-
ната библиотека, която 
се стреми непрекъснато 
да обновява библиотеч-
ния си фонд, а вече има 
и обособен детски кът. 

Сред разглжданите теми 
по време на събитието, 
акцент бе поставен вър-
ху ролята на библиоте-
ките за осигуряването на 
свободен и равен достъп 
до информация, знание и 
култура за всеки гражда-
нин, като място за лич-
ностно и общностно раз-
витие и за подобряване 
качеството на живот. По 
повод 25 годишнината от 
Манифеста на ЮНЕСКО 
и ИФЛА /Международна 
федерация на библио-
течните асоциации и ин-
ституции/ за публичните 
библиотеки от 1994 г. 
по време на форума бе 
разисквана и темата за 
влиянието му върху ми-
сията, целите и дейност-
та на библиотеките през 
изминалите години, как 
се отразил на законода-
телството и политиките 

на държавните институ-
ции по отношение на об-
ществените библиотеки.
Събитието се органи-

зира от Фондация “Гло-
бални библиотеки“ под 
патронажа на Нацио-
налната комисия на Ре-
публика България за 
ЮНЕСКО. Участие във 

Форума са взели над 500 
представители на об-
ществените библиотеки 
от цялата страна, акаде-
мичните среди и бизнеса, 
изпълнителната, зако-
нодателната и местните 
власти, неправителстве-
ни организации, дошъ-
ват още от Фондацията. 

Къщичка на Дядо 
Коледа изникна на 
площада в Столе-
тово тази година. 
Освен част от ко-
ледната украса, 
пред къщичката 
бе поставена и по-
щенска кутия, в 
която малки и голе-
ми ще могат да ос-
тавят писмата си с 
коледни желания, 
адресирани до бе-
лобрадия старец.
В рамките на кам-

панията “На Ко-
леда чудесата в 
Столетово правим 
всички ние” сто-
летовци събраха 
средства, с кои-
то бяха закупени 

коледни светлини и 
играчки. Кампанията 
се проведе за втора 
година и целта ѝ съ-
биране на средства 
за закупуването на 
по-богата празнична 
украса за площада в 
Столетово, за огромна 
радост на всички се 
реализира успешно. 
Кметът на Столетово 
изрази благодарност-
та си към всички оне-
зи, които дариха сред-
ства, а същевременно 
отделиха от времето 
си, за да се включват 
в поставянето на ук-
расата (имената са на 
следващата страни-
ца). С това благород-
но дело столетовци за 

Столетовци в очакване на Дядо Коледа

ВМРО с предложение за повече пари за 
читалища и библиотеки в Бюджет 2020 
Врачанският народен 

представител от ВМРО 
и групата на Обединени 
патриоти в 44-ото Народ-
но събрание Красимир 
Богданов изпълни обеща-
нието си и поиска повече 
средства от държавата за 
култура. Преди второ че-
тене на бюджета за 2020 
г. той и депутатът и ор-
ганизационен секретар 
на ВМРО Юлиан Ангелов 
внесоха аргументирано 
предложение за пови-
шение на средствата във 
финансовата рамка на 
държавата. Ако бъде одо-
брено предложението, ще 
има по-голям финансов 
ресурс за читалищата и 
библиотеките догодина.  
Във връзка с публикува-

ното РМС № 644/01.11.2019 
г. за изменение на Реше-
ние № 208 на Министер-
ския съвет от 2019 г. за 
приемане на стандарти за 
делегираните от държава-
та дейности с натурални 
и стойностни показатели 
през 2020 г. В Приложение 
№ 4 към т. 4, функция VI. 
„Култура, спорт, почивни и 
религиозни дейности”, т. 2. 
Общински културни инсти-
тути с регионален харак-
тер: музеи, художествени 
галерии и библиотеки с ре-
гионален характер, е пред-
видено увеличение с 8.6% 
във връзка с увеличението 
на разходите за персонал 
с 10 на сто, според изпъл-
нителната власт. За пъл-
ноценното изпълнение на 

изискванията към регио-
налните библиотеки, за-
ложени в чл. 27 от Закона 
за обществените библио-
теки, е необходима адек-
ватна промяна и на частта 
от субсидии, пише в мо-
тивите на вносителите.
Богданов и Ангелов до-

пълват, че в проекта за 
държавен бюджет 2020 
г. стандартът за субсиди-

рана бройка в читалища-
та е определен в размер 
на 10 440 лв. От гледна 
точка на практиката, су-
мата е недостатъчна за 
нормално функциони-
ране на едно читалище, 
така че то да може да из-
пълнява функциите си, 
разписани в закона за 
народните читалища.

Източник: www.vmro.bg

В рамките на кампанията:
„Тази Коледа чудесата в Столетово 

правим всички ние!“

пореден път доказа-
ха, че успяват заедно 
да направят Столе-
тово едно по-добро 
място за живеене. 

С благодарности към:
Борислав Мичев, Миромир Лучев, Христина Йорданова, Мария Петро-
ва, Ваня Лилова,  Мария Киркова, Марийка Стойкова, Ирина Дончева, 
Любомир Ненов, Цветомир Иванов, Ивелина и Христо Колеви, Цвета-
на Петкова, Любка Цанкова, Нейко Тодоров, Пламен Тодоров, Недял-
ко Тодоров, , сем. Станулови, Галина Ушева, Димитрина Цанкова, Нина 
Стойчева, Илиан Бакалов, Стоян Гюзелев, сем. Пръмови, Галин Тодоров, 
Станимир Николов, Росица Николова, Тодорка Генчева, Петя Киркова, 
Светлозар Янков, Бочо Бочев и Илиян Янев – общински съветници от 

ВМРО-Карлово.

За поредн път доказахме, че успяваме заедно!
 Мирослав Колев, 

кмет на с. Столетово


