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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 е новият 
стар кмет на Столетово

Столетовци избраха 
стария си нов кмет Ми-
рослав Колев с катего-
ричните 97,30% “за”, 
или това са 360 гласa, 
срещу 10 гласа (2,70%) 
“не подкрепям никого”. 
Колев бе единственият 
кандидат за кмет на на-
селеното място, издигнат 
от ВМРО-БНД. С думите 
“Мотивиран от свършено-
то дотук, продължавам с 
нови сили напред” Колев 
влезе в “надпреварата” с 
квадратчето “не подкре-
пям никого”. Въпреки че 
победата му можеше да 

се каже, че е предизвес-
тена, жителите на Столе-
тово излязоха до урните, 
за да засвидетелстват 
за пореден път подкре-
пата си към кандидата. 
Това ще бъде първият 

редовен мандат на но-
воизбрания кмет. Поже-
лаваме му много успехи 
и нека продължава да 
доказва на всички столе-
товци, гласували му до-
верие, а и на онези, които 
не са съгласни с неговата 
кандидатура, че с добро-
то желание и хъс може 
да бъде постигната про-
мяната към по-добро. 

ВМРО-Карлово подари портрети на 
бележити българи на читалището 
Читалището в село 

Столетово полу-
чи като подарък 8 
картини на беле-
жити българи от 
ВМРО-Карлово. Това 
е част от дългого-
дишната кампания 
„Чиста памет“, чрез 
която членовете и 
симпатизантите на 
ВМРО се грижат за 
символите на бъл-
гарската нация – па-
метници, училища, 
читалища в страна-
та и чужбина. Кар-
тините са дело на 
талантливия худож-
ник Васил Горанов, 
който безкористно 
разрешава да бъдат 
използвани за па-

триотичната иници-
атива. Ликовете на 
портретите, които 
се разпространяват 
безплатно, са на хан 
Аспарух, хан Тер-
вел, хан Крум, Княз 
Борис I и княгиня 
Мария, цар Симе-
он, цар Самуил, цар 
Калоян и Целгуба, 
цар Иван Шишман.
Стимулът за тази 

инициатива, част от 
младежката кампа-
ния „Чиста памет“, 
е свързан с нуждата 
от нови портрети на 
бележити българи, 
които да намерят 
своето място в бъл-
гарските образова-
телни и културни ин-

ституции в България, 
споделят от ВМРО.
Председателят на 

читалищното насто-
ятелство Мирослав 
Колев благодари за 
патриотичния жест 
от страна на мест-

ния лидер Светлозар 
Янков. Той сподели, 
че получените като 
подарък картини 
ще заемат достой-
но място в обнове-
ната камерна зала 
на читалището. 

Столетовските деца отбелязаха 
Деня на народните будители

С картка литератур-
но-музикална програма 
децата на Столетово из-
разиха почитта си към 
народните будители и 
любовта към българско-
то! Всяко от присъст-
ващите деца получи по 
един брой от списание 
то на издателство „Бъл-
гарска история“ - „Васил 
Левски-разказ за без-

смъртието“. Празникът 
бе поздрав и за всички 
съвременни будители, 
които продължават да 
поддъжат пламъка на 
знанието и културата!

Жители и гости на Столетово се 
събраха за традиционния курбан
На Димитровден сто-

летовци отбелязват 
храмовия празник 
на църквата “Свети 
Димитрий”. С пригот-
вянето на курбан за 
здраве местните от-
дават почит към све-
теца, чието име носи 
църквата в селото. 
Отец Делян отслужи 
света литургия, ос-
вети вода и курбана 
за здраве. Празника 
уважиха роднини и 
приятели на местни-
те от близо и далеч. 
В  приготвянето на 

курбана се включиха 
Красимира Иванова 
и Теодора Христова, 
както и помощници от 
село Столетово. 4 жи-
вотни са били закла-

ни в чест на светеца, 
дарение от Ана Раче-
ва от София, Хрис-
то Атанасов от “Елит 
Консерв”, Николай 
Станев и Дора Стой-
кова от Столетово. 
Кметът на Столетово 

посрещна на празни-
ка и представители-
те на ВМРO-Карлово 
Светлозар Янков и 
Бочо Бочев. Миро-
слав Колев изрази 
благодарност към 
всички, които съвсем 

доброволно отделят 
от времето си, за да се 
включат в приготвя-
нето на традиционния 
за селото курбан.
Църковното насто-

ятелство и местна-
та власт приканват 
всички, които имат 
желание през след-
ващите години да се 
включват в органи-
зационните дейности 
по приготвянето на 
празничния курбан, 
тъй като това е празик 
преди всичко на цяла-
та местна общност.
Местният храм е по-

строен през 1895 г. 
и до днес е активно 
действащ, в него се от-
белязват всички хрис-
тиянски празници. 

Продължение на кампанията 
“На Коледа чудесата в Столетово празвим всички ние“

Уважаеми жители на село Столетово, 
Във връзка с наближаващия месец декември, в който трябва да украсим площада 
на селото, Ви призоваваме да се включите в кампанията по набиране на средства за 
закупуване на още по-бляскава украса. Идеята ни е да разширим коледната украса, 

като по този начин допринесем за коледния дух на жители и гости!
Желаещите могат да подкрепят кампанията като дарят в Кметството! 
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„Нарисувай ми приказка“ събра 
десетки деца в библиотеката
На 12 октомври (събо-

та) специални гости на 
библиотеката бяха пред-
ставители на Сдружение 
„Млади, активни, креа-
тивни“ с тяхната Арт ра-
ботилничка “Нарисувай 
ми приказка”. Събитието 
събра десетки развълну-
вани деца от населеното 
място, както и техните 
родители, в обновения 
детски кът на библиоте-
ката. Известният карлов-
ски художник Атанас Се-
изов, който бе специален 
гост на събитието, пре-
създаде любимите герои 
и сцени от приказките, 
прочетени на децата.
Арт работилничка „На-

рисувай ми приказка“ 
се провежда с цел на-
сърчаване на детското 
четене и любовта към 

книгата. Докато роди-
тели и представители 
на местната библиотека 
и читалище четоха лю-
бими детски приказки, 
сред които „Пожар във 
фермата“, „Наводнение 

в гората“, „Фризьорски 
салон в гората“, талант-
ливият художник Атанас 
Сеизов изобразяваше в 
рисунки любими герои 
и сцени от приказката.
Събитието успя да про-

вокира интереса на де-
цата към детските при-
казки и да развихри 
фантазията им, че дори 
те самите успяха да 
пресъздадат в свои ри-
сунки герои и сцени от 
прочетените приказки.
Мирослав Колев, пред-

седател на читалищ-
ното настоятелство и 
единствен кандидат за 
кмет на Столетово, по-
лучи специален пода-
рък – картина с изглед 
от Карлово, дело на ху-
дожника Атанас Сеизов. 
НЧ „Христо Ботев – 1928 
г.“ и читалищната биб-
лиотека изразиха своята 
благодарност към Сдру-
жението и художника 
за невероятната атмос-
фера, която успяха да 
създадат за децата.

През октомври приклю-
чиха и ремонтните дей-
ности в камерната зала, 
която се намира на втория 
етаж в сградата на чита-
лището. От създаването 
ѝ през 1955-56 година 
това е първият цялостен 
ремонт, споделят от чи-
талището. Напълно обно-
вената зала предстои да 
бъде обзаведена с още 
мебели и оборудване, с 
които да стане напълно 
функционална. Тук могат 
да бъдат посрещани спе-
циални гости, както и да 
се провеждат различни 
събития. Целта е да обо-
собим едно по-приятно 
място за камерни срещи, 
събрания, представления 
и празници, допълва още 
кметът на Столетово. Фи-

нансирането за ремонта 
на залата е изцяло от НЧ 
“Христо Ботев - 1928 г.” 
с. Столетово и възлиза 

на 4968 лева. (вж. прило-
жената таблица - стр. 3)
Мирослав Колев, предсе-

дател на настоятелството, 

Перо:  Сума: 
подмяна на дограма - 6 
бр. прозорци, двукрилна 
врата

2250 лв. 

материали за измазване и 
работа 

1234 лв. 

ел. материали 211 лв.
материали за под, боя и 
первази  

180 лв. 

вертикални щори 397 лв. 
 

маси и столове 696 лв. 

ОБЩО: 4968 ЛВ. 

Цялостен ремонт на камерна-
та зала на читалището

изрази благодарност към 
всички, които се вклю-
чиха ремонтните дейнос-
ти с доброволен труд.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

Активни младежи създадоха 
зала за спорт на закрито
Една от класните стаи 

на началното училище в 
Столетово, която първо-
начално бе превърната 
в склад, днес е спортна 
зала за игри на закрито, 
реализирана по инициа-
тива на активни младежи. 
Първо бе изпразнено и 
почистено помещението, 
а  с помощта на Кметство-
то бяха закупени пресо-
вани картони и блажна 
боя за  боядисване на 
подовата настилка. За 
влизане в залата бе обо-
собен отделен вход с из-
граждането на стълбище 

и монтиране на нова вра-
та. По този начин се от-
делят двата входа - този 
за етнографската сбирка 
и този за спортната зала. 
От външната страна на 
фасадата на сградата 
вече има и два броя LED 
прожектори. Предстои да 
бъдат освежени стени-
те и боядисан подът на 
залата. След успешната 
реализация на дейност-
ите по обособяване на 
спортна зала, подраства-
щи и млади хора ще имат 
общо място, където да се 
забавляват и спортуват. 


