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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 
и/или предстои да се случат на те-

риторията на селото.
По броя работиха:  

Кметство СТОЛЕТОВО
Любомир ПЕТРОВ
тел. 089 981 0449

lyubomirpetrov_97@abv.bg

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

Поредната успешна ини-
циатива отчитат от мест-
ното читалище: 1150 лв. 
са събрани в рамките пър-
вия @Online великденски 
базар, организиран в чи-
талищната библиотека. 

@Online великденски-
ят базар „отвори врати“ 
на 25 март т.г. и продъл-
жи до 16 април. Съобра-
зявайки се с въведените 
мерки за превенция от 
разпространението на ко-
ронавирус (Covid-19), се 
наложи организаторите 
да променят  формата на 
събитието. Първоначално 
замислен да се реализира 
изцяло в библиотеката, 
базарът успешно се ди-
гитализира – в сайта на 
читалището бе създаде-
на специална страница, 
а в социалната мрежа 
Фейсбук бе качен албум с 
всички предлагани арти-
кули от базара. 

Под надслов „#Оста-
нисивкъщи – ние ще ти 
съдействаме за получа-

ване на желания от теб 
артикул безопасно“ пър-
вата подобна инициати-
ва в Столетово отбеляза 
голям успех. Посещени-
ята на базара на място 
в библиотеката се про-
веждаха при спазване 
на въведените мерки за 
безопасност – без струп-
ване на хора и със задъл-
жителното използване на 
лични предпазни сред-
ства при контакт с посе-
тителите.

Десетки ръчно изра-
ботени артикули, сред 
които тематични свещ-
ници, цветни декорации 
за интериора, кошнички, 
венци, магнити и мно-
го други откриха своите 
притежатели дни преди 
най-светлия християнски 
празник. Не бяха малко и 
тези, които дариха изра-
ботени от тях покривки с 
пролетни мотиви, сладки 
и декорации, които обога-
тиха асортимента на база-
ра. Артикулите от велик-

денския базар събудиха 
интереса както на мест-
ните, така и на хора извън 
Столетово, които напра-
виха своите поръчки чрез 
сайта и Фейсбук страни-
цата на библиотеката.

Каузата, която ще бъде 
реализирана със събра-
ните финансови средства, 
е „Нашето място за от-
дих“. Инициативата има 
за цел облагородяване 
на място в площада на 
селото и превръщането 
му в зона за отдих с пей-
ки и маси. Обособеното 
публично пространство 
ще даде възможност на 
всички жители на насе-
леното място да прекар-
ват свободното си време 
заедно в приятна среда на 
открито. “Нашето място 
за отдих” е инициатива, 
с която целим развива-
не благоустройството на 
Столетово и създаване на 

Местен информационен бюлетин

Пролетните инициативи в Столетово: 
1150 лв. са събрани по време на първия 
великденски базар

общностно пространство 
за разговори и почивка, 
споделят още организато-
рите.

Екипът на местното чи-
талище и кметът на Сто-
летово Мирослав Колев 
изразиха благодарността 
си към всички, подпо-
могнали общностната ка-
уза: „Скъпи приятели, в 
първите дни на Светла-
та седмица с радост ви 
съобщаваме, че първият 
@Online великденски ба-
зар, организиран от НЧ 
„Христо Ботев - 1928 г.“ 
и читалищна библиоте-
ка, приключи. Отчитаме 
голям успех, благодаре-
ние на всички вас, които 
станахте съпричастни 
с нашата кауза. Нека с 
отминаващите светли 
празници съхраним вяра-
та си в доброто и свет-
лината в душите си! Бъ-
дете здрави!“. 

снимка: www.librarystoletovo.wordpress.com 
Изглед към мястото в площада на селото, което предстои да бъде 

облагородено и превърнато в зона за отдих на открито. 

КРАТКИ НОВИНИ: НОВИНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СМЕ 
ПИСАЛИ СТАТИЯ, НО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ: 

Част от ръчно изработените тематични артикули - труд, в който са вложени 
много любов и старание, за един наистина специален подарък.

По повод Деня на славянската 
писменост, просвета и култура 
- 24 май, читалището ще орга-
низира конкурс за детско  твор-
чество - стихче, есе или рисунка 
на тема “24 май през моя по-
глед”. Повече информация ще бъде 
публикувана във Фейсбук страница-
та на библиотеката, както и в офи-
циалния уебсайт на организацията 
www.librarystoletovo.wordpress.com

Конкурс за детско 
творчество “24 май 
през моя поглед“

Подмениха парковото 
осветление на клю-
чови места в селото

Ново осветление бе монти-
рано в двора на църквата „Св. 
Димитрий“ и Здравната служ-
ба на селото. В централната част 
на Столетово бяха подменени из-
горелите осветителни тела. Дей-
ностите по обновяване парковото 
осветление бяха извършени от Ста-
нимир Николов, който  за пореден 
път допринася с доброволен труд 
за развитието на родното му село.

Нови къщички за 
птици красят пло-
щада на Столетово

Теодор и Габриела Бакало-
ви и баща им Илиян Бака-
лов, собственик на фирма 
„Мадера-83“ ЕООД, израбо-
тиха и подариха дървени къ-
щички за птици. Новите при-
добивки бяха монтирани на 
дърветата в центъра на Велики 
четвъртък. Кметът на Столетово 
Мирослав Колев изказа благо-
дарност за благородния жест. 

Столетово с бюджета, с кой-
то разполага Кметството 
тази година. Това събрание 
сега се наложи да отменим, 
но ще го проведем, когато 
ситуацията позволява. При 
предварителни разговори 
с отделни кръгове от общ-
ността коментирахме ло-
шата инфраструктура във 
всяка една от улиците, как-
то и идеи и възможности 
по какъв начин възможно 
най-ефективно да се спра-
вим с този проблем. На 
вси1чки ни е ясно, че пред-
видените средства в бюдже-
та са крайно недостатъчни. 
Като кмет съм отворен към 
предложенията на местни-
те, всеки, който би искал да 
даде предложение, да иден-
тифицира проблем и пр. 
дейности, при които мога да 
съдействам – насреща съм.

А каква част от запла-
нуваните дейности ус-
пяхте да реализирате, 
дори и в условията на 
пандемия? 

- Благодаря за този въпрос! 
Смело мога да заявя и да 
благодаря на екипа на чита-
лището за упоритостта, ен-
тусиазма и енергията, които 
вложиха в подготовката и 
реализацията на няколко 
нелеки инициативи в рам-
ките само на месец-два. Въ-
преки епидемичната обста-
новка, дейностите, които 
бяхме замислили, ги реали-
зирахме под друга форма, 

тъй като трябваше да се съ-
образим с изискванията на 
здравните и местни власти.  
Като председател на чи-
талищното настоятелство 
съм горд от случилото се, 
очарован съм от младите и 
активни служители, които 
търсят иновативни методи 
за работа. От началото на 
март в библиотеката кипе-
ше усилен труд, служите-
лите подготвяха различни 
великденски артикули за 
планувания великденски 
базар. Тогава още не беше 
обявено извънредното 
положение, затова до по-
следно се надявахме, че ще 
успеем да го реализираме 
на място в библиотеката. 
Предвид забраните, кои-
то бяха наложени, базара 
проведохме онлайн и при 
строги санитарно-хигиен-
ни правила. Можем да се 
похвалим, че реализирахме 
първия онлайн великден-
ски базар, при това със заси-
лен интерес и с голям успех. 
Общностната кауза на про-
ведения базар е създаване 
на място за отдих в центъ-
ра, сега предстои работата 
по него. Ще информираме 
за него своевременно. Със 
средствата от великденския 
базар ще  бъде осъществена 
и още една дейност – смята-
ме да изградим арка с рози 
по калдъръмената пътечка 
към стария Кьошк.

Другата благородна кам-

пания, което стартирахме, 
бе насочена към самотни 
възрастни хора от селото, 
за които бяха подготвени 
пакети с великденски яйца, 
козунак и консервни храни. 
Тъй като лазарската група 
нямаше как да обиколи до-
мовете на столетовци, както 
по традиция, с читалищния 
екип решихме да организи-
раме дарителска кампания. 
Нарекохме я „Да продъл-
жим традицията на Ла-
заровден – заедно за един 
светъл Великден“. Хората 
дариха яйца и пари. Тук е 
мястото да благодаря на 
всички съпричастни жите-
ли, и не само, за оказаната 
подкрепа, на фирма „Елит 
Консерв 33“ и Симеон Ран-
гелов – наш съгражданин, 
които спомогнаха за успеш-
ното провеждане на кампа-
нията. 

Във връзка с 2 април – 
Международния ден на 
детската книга, аз и пред-
ставители на читалището 
четохме детски книжки 
онлайн на живо от детския 
кът на библиотеката. Ми-
сля, че се получи добре, по-
лучихме много позитивни 
отзиви. Заедно доказахме, 
че въпреки пандемията, 
използвайки съвременните 
дигитални ресурси, успях-
ме да отбележим празника 
без събирания на деца. 

Как би продължил жи-
вотът след отшумяване-

то на вируса и след като 
мерките паднат?

- Мисля, че за никого няма 
да е лесно, предвид факта, 
че много от фирмите срещат 
затруднения в работата си, 
което налага и съкращава-
нето на работна ръка. Сил-
но се надявам, че след пада-
нето на забраните животът, 
макар претърпял сътресе-
ния, ще продължи поста-
рому. Хубавото е, че хората, 
които живеем на село с тру-
да си можем да произведем 
зеленчуци в двора си, за да 
осигурим своята прехрана. 
Столетовци са трудолюбиви 
и аз мисля, че  хората няма 
да умрат от глад, а по-0ско-
ро се натоварват допълни-
телно от това, което посто-
янно се говори в медиите 
- статистики за броя на за-
болеваемостта, смъртността 
и пр. Да, има епидемия, раз-
боляват се и умират хора, но 
никой не казва колко хора 
по принцип умират в Бълга-
рия, поради други причини. 
Смятам, че медиите преекс-
понират със ситуацията, но 
все пак апелирам да бъдем 
отговорни. 

Какво ще пожелаете на 
читателите – наши съ-
граждани?

- Пожелавам на всички 
здраве, сили, оптимизъм и 
творчество във всяка една 
област на живота, който ни 
заобикаля. Всичко ще се 
оправи! Благодаря! 
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На Международния ден на детската книга екипът на 
читалището организира онлайн литературно четене„ Д а  п р о д ъ л ж и м  т р а д и ц и я т а  н а  Л а з а р о в д е н 

–  з а е д н о  з а  е д и н  с в е т ъ л  В е л и к д е н “  –  н а д  33 
в ъ зр а с т н и  п о л у ч и х а  в е л и к д е н с к и  п а к е т и

Служители на читалището и кметът Мирослав Колев разнесоха 
празничните пакети по домовете на хората. 

Онлайн литературно чете-
не организира читалищната 
библиотека на село Столето-
во по повод Международния 
ден на детската книга. На 2 
април 2020 г. от 15:00 ч. еки-
път на читалището излъчва 
на живо от детския кът на 
библиотеката в официална-
та си Фейсбук страница.

Любими детски книжки 
бяха прочетени от Миро-
слав Колев – председател и 
кмет на населеното място, 
Стела Пенчева – библиоте-
кар и Любомир Петров – чи-
талищен секретар. 

Освен поканата за онлайн 
литературно четене, органи-
заторите приканиха малки 
и големи любители на кни-
гата да подкрепят инициа-
тивата, като изпратят сним-
ка с любимата си детска 

книга, за да я публикуват в 
страницата си. Отбелязване-
то на Деня на детската книга 
се провежда в подкрепа на 
кампанията #ВкъщиСъми-
Чета на най-големия сайт за 
четене и книги в България 
„Аз чета“, и в отговор на при-
зива на Българската библио-
течно-информационна асо-
циация: да демонстрираме, 
че въпреки напрегнатата си-
туация библиотеките могат 
да бъдат значим фактор за 
четене и общуване в онлайн 
среда.

На 2 април сe отбелязва 
Международния ден на дет-
ската книга, този ден съвпа-
да рождения ден на датския 
писател Ханс Кристиан Ан-
дерсен, създал едни най-по-
пулярните приказки на 
всички времена.

С пъстра великденска ук-
раса столетовци посрещ-
наха великденските праз-
ници. В петък, 10 април, 
старият Кьошк в центъра 
на Столетово бе украсен с 
цветни великденски яйца и 
цветя.

Голяма кошница с дърве-
ни яйца краси емблематич-
ния кладенец, намиращ се 
в стария Кьошк, а по-малки 
такива пъстрят фасадата на 
любимото на столетовци 
централно място. С първите 
пролетни дни в градините 
на площада бяха засадени и 

нови цветя. 
Инициативата е на кмета 

Мирослав Колев, а новият 
облик на площада цели да 
повдигне настроението на 
жители и гости, посещава-
щи Столетово в празнични-
те дни. 

„Въпреки усложнената 
епидемична обстановка, 
бихме искали да създадем 
цветна и приятна атмос-
фера за преминаващите 
през площада. Това е едно 
от любимите места на 
столетовци за сутреш-
но кафе и отмора, особено 

през топлите дни, но пред-
вид превантивните мерки, 
които трябва да спазва-

ме, дори пуст – старият 
Кьошк отново може да бъде 
красив“, коментира Колев.

Столетово посрещна великденските празници с цветна украса

Активност по време на пандемия: Мирослав Колев 
разказва как ситуацията с Covid-19 повлия върху 
планираните дейности в селото

Разговарям с кмета на с. Столетово - Мирослав Колев, 
по повод ситуацията с разпространението на Covid-19. 
Какви дейности е планирала местната управа, какво се 
случи с въвеждането на извънредното положение и как Ко-
лев вижда изхода от тази ситуация? Ето какво сподели: 

Здравейте, г-н Колев, намираме се в наистина 
сложна ситуация, която засяга всички области на 
живота. Как жителите на Столетово приемат из-
вънредното положение, спазват ли се въведените 
мерки, какви са вашите наблюдения?

- Здравейте! Някои са силно притеснени от обстановката, 
но има и хора, които по-скоро не вярват на националните 
медии, постоянно тръбящи апокалиптични новини за ко-
ронавируса. Бих казал, че мерките се спазват сравнително 
стриктно, няма деца и родители в детските паркове. Хора-
та пазаруват и се прибират в домовете си, ходят на рабо-
та. Имахме завърнали се хора от чужбина, които спазват 
стриктно карантината, за някои от тях тя вече отпадна. 
Смея да твърдя, че обстановката е спокойна. 

Споделете какво планирахте да се случи в селото 
и каква част от дейностите се наложи да „замра-
зите“ след въвеждането на извънредното положе-
ние?

- След участието на самодейците при читалището във 

фестивала „Московска мас-
ленинца“ в Русия и заряда, 
който получихме от поло-
жителните емоции там, се 
завърнахме обнадеждени и 
с нови идеи, които да реали-
зираме. Предвид бързо на-
стъпилите промени обаче, 
рязко се промениха предна-
чертаните ни планове за 
инициативи и задачи, които 

искахме да изпълним.
Първото нещо, което тряб-

ваше да се случи още през 
ранна пролет, е да бъде 
проведено общоселско съ-
брание в салона на чита-
лището. На него щяха да 
бъдат обсъдени важни въ-
проси, касаещи местната 
общност, също така исках 
да запозная жителите на 

Удълженото извънредно 
положение в страната (от 
13.04.20 г. до 13.05.20 г. засе-
га – бел. ред.) и забраната за 
общностни мероприятия на-
ложиха отмяната на тради-
ционния ритуал Лазаруване. 
По този повод Кметство село 
Столетово и НЧ „Христо Бо-
тев – 1928 г.“ организираха 
различно отбелязване на 
празника. С идеята да бъдат 
запазени традициите живи и 
да се осигурят едни по-свет-
ли празнични дни, тази 
година за първи път се про-
вежда дарителска кампания 
под надслов „Да продължим 
традицията на Лазаровден 
– заедно за един светъл Ве-
ликден“.

Дарителската кампания бе 
активна в периода 6-15 ап-
рил 2020 г. Организаторите 
отправиха своя призив към 
местната общност - всички, 
които имат доброто жела-
ние и са били подготвени 
да посрещнат столетовските 
лазарки, да се включат в бла-
городната кампания, като 
дарят отделените за целта 

финансови средства и яйца 
в обособените за това места. 
Кутии за дарения и специ-
ално украсени кошници за 
яйца бяха разположени на 
две места в сградата на Кмет-
ството – едната в пощенската 
станция, другата в библиоте-
ката.

Редица столетовци се от-
зоваха на призива и дариха 
финансови средства и яйца 
в подкрепа на кампанията. 

Близо 200 яйца и около 700 
лв. увенчаха с успех благо-
родната инициатива. Над 33 
души, сред които самотни 
възрастни и хора в нужда от 
Столетово, получиха велик-
денски пакет с яйца, козунак 
и хранителни продукти. На 
призива за един светъл Ве-
ликден откликнаха и фир-
ми-спонсори – „Елит Кон-
серв 33“ с. Столетово дари 
част от продукцията си, а 

Симеон Рангелов, чрез „Тра-
кийски хляб“, подпомогна 
кампанията, дарявайки ко-
зунаци за хората в нужда. 

Грижата по украсяването 
на великденските яйца, по-
ръчката и закупуването на 
козунаци, както и разнася-
нето им по домовете на хора-
та поеха читалищният екип 
и кметът Мирослав Колев. 
Дарените яйца бяха боядиса-
ни в ранното утро на Велики 
четвъртък, част от празнич-
ните пакети бяха раздадени 
на същия ден, а останалите 
на Разпети петък. 

Местната власт и екипът 
на читалището отправиха 
сърдечни благодарности към 
всички столетовци, които за 
пореден път станаха съпри-
частни и дариха от личните 
си средства, за да подпомог-
нат благородната кампания. 
„За пореден път доказахме, 
че независимо от труд-
ностите, заедно можем 
много!“, сподели кметът на 
селото по повод поредна-
та успешно реализирала се 
инициатива в Столетово.


