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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

Кметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетово ЯНУАРИ 2020

1500 лв. бяха събрани 
от инициативите, които 
се проведоха в Столето-
во по Коледа. Средствата 
бяха  реализирани в рам-
ките на коледния базар и 
коледния концерт, който 
тази година се проведе 
под надслов „Заедно съ-
творяваме чудесата в 
Столетово“.

Читалищният салон се 
оказа малък, за да побере 
желаещите да се насла-
дят на празника. Обеди-
нени от общата кауза да 
направят Столетово едно 
по-добро място за живе-
ене и да върнат коледния 
дух, самодейците на чи-
талището и активни жи-
тели на селото успяха да 
организират богата праз-

нична програма. Търже-
ството започна с рецитал 
от децата на Столетово, 
които обраха овациите 
на публиката. Празнич-
ната програма продължи 
с песни, танци и забавни 
скечове, които успяха да 

1500 лева и препълнена зала - резултатът 
от коледните инициативи в Столетово

повдигнат настроението 
в залата.

В словото си кметът на 
Столетово Мирослав Ко-
лев изрази благодарност 
към всички гости, спон-
сори и активни дейци, 
включили се в подготов-

ката на благотворител-
ния базар и тържестве-
ната програма. По повод 
наближаващата нова го-
дина кметът пожела тя 
да е здрава и много по-ус-
пешна. 

Сред официалните гости 
на събитието бяха и пред-
ставители от структурата 
на ВМРО-Карлово. Праз-
ничната вечер завърши с 
посещение на най-чака-
ните гости през годината 
– Дядо Коледа и Снежан-
ка, които раздадоха пода-
ръци на децата.

Със събраните средства 
местното читалище смята 
да закупи мултимедиен 
проектор и завеси за об-
новяване на читалищния 
салон.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТСТВО СЕЛО СТОЛЕТОВО

С наздравици и кръшно хоро столетовци 
посрещнаха новата 2020 година 

С наздравици и кръш-
но хоро на площада 
столетовци посрещна-
ха новата 2020-а годи-
на. Около 150 души се 
събраха около тради-
ционния новогодишен 
огън, за да се поздра-

вят лично, да вдигнат 
наздравица и да се по-
веселят на хорото. На 
площада бе и кметът 
на Столетово Мирослав 
Колев, който изрази 
благодарност към всич-
ки присъстващи, поже-

ла им здрава и благо-
датна нова година. 
За поредна година 

традицията по запалва-
нето на новогодишния 
огън в селото бе спа-
зена. В нощта на 31-ви 
срещу първия ден на 

2020-а година жители 
и гости на населеното 
място станаха част от 
празничната емоция 
на площада. По повод 
празника, по-рано през 
деня, в социалната мре-
жа Фейсбук кметът на-
писа: “Уважаеми жи-
тели на с. Столетово, 
пожелавам Ви здраве, 
сили и всичко друго, 
което води към успех 
– предприемчивост, 
умението да се обеди-
няваме около важните 
каузи, силен борбен дух 
и много желание. Бъде-
те здрави през новата 
2020 година!“

Съобщаваме на жителите на с. Столетово, че считано от месец фев-
руари 2020 г. „данък сгради“ и „такса смет“, както и данък за 
МПС, могат да бъдат заплащани в Кметството. Всички направе-
ни плащания се отразяват директно в системата на Община Карлово за 
местни данъци и такси. Призоваваме всички жители да бъдат редовни 

платци и да заплатят дължимите от тях данъци! 

Местен информационен бюлетин

Да подариш любов: Ръчно направено от Мария 
„Ръчно направено от 

Мария“ (Handmade by 
Mariyа) или лицето, кое-
то стои зад това прекрас-
но творчество – Мария 
Чомуклиева – е от оне-
зи хора, които подаря-
ват любов с творбите си. 
Мария изработва кра-
сиви ръчно изработени 
играчки, носещи радост 
за малки и големи. Тя е 
един от благодетелите, 
към който изразяваме 
сърдечните си благодар-
ности и удовлетвореност 
от познанството си с 
нея.

Похвално е и желанието 
й да се включи в благо-
родната кауза на местно-
то читалище и Кметство. 
В подготовката и реали-
зацията на коледните 
инициативи в Столетово 

се включиха много хора, 
а Мария е един от тях – 
тя подари играчки за ко-
ледния базар и подаръци 
за децата на Столетово. 

Играчките са изцяло 
ръчно изработени от 
нови тъкани, съдържат 
противоалергичен си-
ликонов пух и могат да 
се перат. Материалите и 
десените са много вни-
мателно подбрани, като 
всяка играчка има своя 
уникална комбинация, 
която подчертава харак-
тера й. Мария изработва 
играчки и по поръчка, 
като цената им зависи 
от обема на играчката и 
сложността на изработ-
ката.

Цялото творчеството 
на Мария можете да раз-
гледате във официал-

М и р о с л а в  К о л е в  п р е д  П Б  Н о в и н а р :  Г о р д о с т  е 
д а  с ъ м  к м е т  н а  С т о л е т о в о  и  д а  в и ж д а м  х о р а т а 
о б е д и н е н и  з а  к а у з а т а  с е л о т о  д а  ж и в е е

През декември кметът 
на Столетово сподели в 
интервю за ПБ Новинар, 
че е горд кмет на Столето-
во, в което вижда как хо-
рата са обединени около 
каузата селото да живее. 
Той разказа още за реа-

лизираните дейности 
през едногодишния му 
кметски мандат. Колев 
не скри радостта си от 
това, че не е сам в начи-
нанията си - около него 
са младежите на село-
то, които се обединяват 

около каузата в Столето-
во да има живот, да има 
празници, да се спазват 
традициите, да има кра-
сива коледна украса и 
всичко, което може да 
зарадва и най-младите , 
и най-възрастните в на-

селеното място. Цялото 
интервю с кмета може да 
видите в сайта на ПБ Но-
винар.

Източник: pbnovini.
com/10.12.2019 г.

Българска библиотечно-информационна асоциация 
отрази новооткрития детски кът в свое списание

„Нов детски кът в биб-
лиотеката на село Сто-
летово„, с това заглавие 
излиза една от статиите 
на списание „ББИА он-
лайн„  от м. декември, 
2019 г. 

В отговор на запитване 
за повече информация 
около новия детски кът, 
статия за списанието под-
готви Любомир Петров.

Както „Столетово днес„ 
писа, новооткритият дет-
ски кът в столетовската 
библиотека предизвика 
широк обществен и меди-
ен интерес още през сеп-
тември, когато същият бе 
официално открит. Към 
днешна дата в детския 
кът се помещават и ком-
пютри, които бяха дарени 
от фондация „Възражда-

не за българските села“.
Библиотеката се радва 
на засилен интерес как-
то към новата техника, 
така и към библиотечния 
фонд, с който разполага 
детският кът. 

Читалището планира 
разнообразни дейности, 
насочени към насърчава-
не на четенето, през пред-
стоящата година. 

ната й фейсбук страница 
- Handmade by Mariyа, 
както и да се свържете с 

нея, в случай че желаете 
изработка на персонален 
подарък. 
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Традициите на Коледа: столетовските 
коледари наричаха за здраве и берекет

За здраве и берекет на-
ричаха столетовските ко-
ледари в нощта на Бъд-
ни вечер срещу Коледа. 
Както повелява старата 
българска традиция, мла-
дите момци на Столето-
во, водени от кмета Ми-
рослав Колев, обиколиха 
домовете на столетовци, 
пяха песни и благославя-
ха гостоприемните стопа-
ни за здрава, благодатна 
и успешна нова година.

Всеки от посетените 
домове в селото получи 
календар от Кметството 
и Читалището, както и 
патриотичен календар, 
осигурен от структурата 

на ВМРО-БНД. Кметът на 
Столетово изрази благо-
дарност към домакините 
за гостоприемството и бо-

гатите дари, с които дари-
ха коледарите.

Традиционният обичай 
коледуване бе само част 

от коледно-новогодиш-
ната програма, която  бе 
подготвена от местното 
читалище и Кметството.

За поредна година традицията на 
Богоявление в Столетово бе спазена 

На 6-и януари пра-
вославната църква от-
белязва Богоявление 
(Йордановден). По по-
вод празника отец Де-
лян отслужи Празнична 
света литургия в църк-
вата „Св. Димитрий“ и 
изърши традиционния 
богоявленски водосвет. 

По традиция ежегод-
ното отбелязване на 
празника приключва с 
ритуала по хвърляне на 

кръста в обособеното за 
целта място под Дълбока 
вада. За спасяването на 
кръста от ледените води 
тази година се впуснаха 
Мариан Ненов, Петко 
Семков и Тодор Тодо-
ров. Кръстът бе спасен 
от Мариан Ненов. Вярва 
се, че всички, които се 
хвърлят в ледените води 
за богоявленския кръст, 
ще бъдат здрави през 
цялата година.

„Нощ на книгите за Хари Потър“ за           
първи път в столетовската библиотека

За първи път Библиоте-
ка при НЧ “Христо Ботев 
– 1928 г” с. Столетово ще 
се включи в световната 
Нощ на книгите за Хари 
Потър. Тазгодишната 
тема на събитието е Три-
магическият турнир. 
За тези, които познават 
отблизо историите на 
Хари Потър е ясно, че 
Тримагическият турнир 
е частта, в която се поя-
вява българският герой 
в поредицата – Виктор 
Крум, който се включва в 
турнира по куидич, като 
един от състезателите. 
“Нощ на книгите за Хари 
Потър” е едно от най-го-
лемите в световен мащаб 
събития, в което неза-
бравимите герои от кни-
гите на Дж. К. Роулинг 
оживяват отново, за да 
въвлекат малки и голе-
ми в дебрите на магията 
и вълшебството, позна-
ти от света на Хогуортс.

Много изненади, ли-
тературно четене, тема-
тични игри и забавле-
ния, магични лакомства 
и вълнуваща кино вечер 
ще бъдат част от програ-
мата, която предвижда 

екипът на читалището. 
Цялостната организация 
на събитието ще бъде съ-
образена с тазгодишната 
тема на събитието – Три-
магическият турнир. По-
вече подробности около 
празничната вечер ще 
публикуваме на по-късен 
етап  в официалната фей-
сбук страница на библи-
отеката и на сайта. Само 
ще отбележим, че входът 
е свободен, а за да бъде 
обстановката още по-ма-
гична – очакваме всички 
малки и големи почи-
татели на магията да се 
преобразят за празника в 
магьоснически одежди и 
“да се приготвят да споде-
лим магията заедно…”.

“Нощ на книгите за 
Хари Потър” се провежда 
за шеста поредна година, 
а своеобразен домакин 
на събитието в България 
е издателство “Егмонт”. 
Всяка година от екипа на 
издателството отправят 
покана към библиотеки, 
фен клубове, книжарни-
ци и училища, с призив 
да се включат в иници-
ативата, подготвяйки 
собствена празнична про-

грама. Всички участници 
в Нощта могат да отбе-
лежат своята локация на 
световната интерактивна 
карта, като по този начин 

засвидетелстват включ-
ването си в общността 
на Хари Потър феновете 
по целия свят. Какво ви 
очаква в Нощта, вижте: 

17:00 ч. 
Камерна зала на читалището (2-ри етаж)
с. Столетово, ул. 1-ва 18 

място в Библиотеката
Приканваме всички желаещи да присъстват да бъдат облечени 

в костьоми, вдъхновени от книгите за Хари Потър!

Нощта ще включва: 
- литературно четене на 

ключови моменти от кни-
гата „Хари Потър и Огне-
ният бокал„; 

- тематични игри и за-
бавления: тримагически 
игрословици, магически 
загадки;

- лакомства и питиета, 
вдъхновени от магичния 
свят на Хогуортс; 

- прожекция на филма 
„Хари Потър и Огненият 
бокал„;

- всички присъстващи 
на празника ще получат 
сертификат за участие. 

Абонамент на библиотеката за 
периодични издания през 2020 

През новата 2020 го-
дина Библиотека при 
НЧ „Христо Ботев - 1928 
г.“ с. Столетово е абони-
рана за следните перио-
дични издания: 

- вестник „24 часа„; 
- вестник „Марица„;

- списание „Журнал за 
жената„; 

- списание „Кулинарен 
журнал„;

Заемането и използва-
нето на изданията е въз-
можно всеки делничен 
ден в библиотеката.


