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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
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В последната неде-
ля на месец май 2020 
весел детски празник 
организираха от мест-
ното читалище и кмет-
ството. По традиция в 
деня на 1 юни светът 
отбелязва Междуна-
родния ден на детето, 
а чествания по повод 
празника ежегодно се 
провеждат в Столето-
во.
Десетки деца се съ-

браха на площада в се-
лото, за да се насладят 
на празника. Феерия 
от цветове и емоции 
изпълниха столетов-
ския площад по време 
на празника „Денят 

на детето с любими 
приказни герои“. 
Разноцветни бало-

ни, бонбони и детски 
глъч бяха част от ат-
мосферата на цвет-
ния празник, на който 
присъстваха едни от 
най-обичаните при-
казни герои. Хитър 
Петър, Пипи Дългото 
чорапче, Вълкът и Чер-
вената шапчица напус-
наха за няколко часа 
приказните си домове, 
за да се преселят в къ-
щичката на площада. 
Обитателите на при-
казната къщичка бяха 
там от 10:00 ч. до обяд. 
Посетителите имаха 

възможността да се по-
веселят заедно с тях, 
както и да си направят 
снимка за спомен. В 
отговор на призива на 

Местен информационен бюлетин

Невероятен детски празник по повод 1 юни 
се проведе в Столетово

организаторите, много 
от децата се появиха на 
празника, преобразени 
като любимите си ге-
рои от приказките.

Димитър и Донка Лучеви и Мариан и Иванка 
Ненови са двете семейства, които бях бракосъчета-
ни през месец юни – на 20 юни официално сключиха 
граждански брак сем. Лучеви, а на 27 юни – сем. Нено-
ви.

„Дълъг и стръмен ще бъде пътят, по който ще вър-
вите - по него ще има радости, тъги и горчилка, дръ-
жете се ръка за ръка, призова в словото си по време на 
официалните церемонии кметът, който, в качеството си 
на длъжностно лице, бракосъчета своите съграждани.

Припомянме, че още с встъпването си в длъжност - 
през декември 2018 г., кметът узакони брачния съюз 
между  младото семейство Ивелина и Христо Колеви - 
негови брат и снаха. 

Две бракосъчетания в рам-
ките на месец извърши 
кметът на Столетово

Отбелязахме 144 години от гибелта на 
поета и революционер Христо Ботев
На 2 юни българска-

та общественост отбе-
лязва Деня на Ботев и 
загиналите за свобо-
дата на отечеството. 
144 години от гибелта 
на поета-революцио-
нер се навършват тази 
година. Заради пред-
приетите мерки във 
връзка с коронавирус 
епидемията, в редица 
населени места у нас 
поклонения нямаше, 
а там, където все пак 
се отдаде почит към 
героя – те бяха скром-
ни.
В карловското село 

Столетово по тради-
ция точно в 12:00 ч. 

бяха включени сире-
ните, с които бе отда-
дена почит към Ботев 
и загиналите за свобо-
дата. В читалищната 
библиотека бе изне-
сена витрина с книги 
на поета. В дни като 
днешните трябва да си 
спомняме с гордост, 

че сме потомци на Бо-
тев. Дори и без големи 
чествания, вярвам, че 
в сърцето на всеки ис-
тински българин в дни 
като днешния не липс-
ва чувство на прекло-
нение към подвига на 
поета и революцио-
нер“, сподели кметът 

на селото Мирослав 
Колев.
Христо Ботев е бъл-

гарски национален ге-
рой, поет и публицист. 
Краткият живот на по-
ета, изпълнен с редица 
пъстри събития, и днес 
продължава да владее 
умовете и сърцата на 
поколения българи. 
Поетическото наслед-
ство на Ботев включ-
ва 20 стихотворения, 
като 16 от тях са отпе-
чатани в единствената 
стихосбирка на поета, 
излязла приживе – 
“Песни и стихотво-
рения от Ботьова и 
Стамболова” (1875). 

Още преди година и по-
ловина кметът на Кърнаре 
инициирал изграждане-
то на нови водохващания 
в Стара планина, тогава 
също се включили добро-
волци от пряко засегна-
тото Столетово. Тръбите, 
използвани за изграж-
дане на водопреносната 
мрежа, са дълги по 100 
м, а пренасянето им на 
ръце налага рязането им 
на части от по 33 м за 
по-лесно пренасяне през 
скалистата местност. 
Една тръба се носи от 10 
човека, а след полагането 
им се захващат със скоби. 
Сред доброволците бил и 
работникът на ВиК Иван 
Даскалов от Кърнаре. Той  

направил всички връзки 
на тръбите и давал указа-
ния как да ги прикрепят  
към скалите. Без негова-
та професионална помощ 
нямаше да се справим, 
категорични са кметовете 

Боньо Бонев и Мирослав 
Колев, цитирани от „Ма-
рица“.

Проблемът с безводие-
то не е от липса на вода в 
Балкана, а от свободното 
и изтичане, добавя още 

Бонев пред „Марица“- с 
третото водохващане во-
доемът ще се пълни и 
жителите на Кърнаре и 
Столетово  ще имат дос-
татъчно питейна вода и 
такава за битови нужди.

Отпушиха канала за отпадни води, 
ползван от сградите в центъра на селото

След близо едномесечен застой бе 
отпушен каналът за отпадни води, 
ползван от важни сгради в центъра 
на селото – административната сгра-
да, в която се помещава кметството, 
читалището, пощенската станция; 
Здравна служба, сградата на магазин 
КООП и някои домакинства. Ремонт-
ните дейности възлизат на 1800 лв., 
а средствата са осигурени от бюдже-
та на читалището, съобщи кметът на 
населеното място Мирослав Колев.

Дейностите по отпушването на ка-
нала включваха отпушване с ма-

шина вома, багер, ремарке, за-
купуване на тръби и части за 
монтаж, допълни още Колев, 
като не пропусна да благодари 
за доброволния труд от страна 
на Любомир Георгиев Денков.

Кулинарно ателие “Нина“ приготвя за вас 
ежедневно разнообразно здравословно 
меню, от което можете да опитате с едно 

обаждане по телефона!
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Столетовското читалище с конкурс за детско 
творчество по повод 24 майСтартираха дейностите по иници-

ативата „Нашето място за отдих“ Конкурс за детско творчество под 
надслов „24 май през моя поглед“ ор-
ганизира НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“. 
Конкурсът се проведе по повод Деня 
на славянската писменост, просвета 
и култура - 24 май. Първоначално 
замислен като конкурс на местно 
ниво, организаторите с радост спо-
делиха, че конкурсът е достигнал до 
по-широк кръг от желаещи да участ-
ват - участие са взели около 30 деца, 
2 от които са от Столетово.

Малките творци имаха възмож-
ността да се включат в конкурса, 
като изпратят стихче, есе, разказ 

или рисунка, представящи 
празника през техните очи. 
Конкурсни творби се приема-
ха от 11-и до 22-и май 2020 г. 
на имейла на библиотеката, 
както и на официалната фей-
сбук страницата на библиоте-
ката. Получените конкурсни 
творби бяха публикувани на 
специално създадена страни-
ца за конкурса в сайта на биб-
лиотеката. Авторите на произ-
веденията получиха грамоти, 
комплекти за рисуване и кни-
ги с български приказки. 

На 25 май т.г. в центъра 
на Столетово бе поставе-
на метална арка, която 
води към емблематич-
ния Кьошк. Конструкци-
ята е дело на „Метални 
конструкции, врати и 
огради от ковано желя-
зо“ – Любомир Ненов и 
Цветан Иванов, съобщи 
кметът на селото Миро-
слав Колев. По-рано слу-
жители на кметството и 
читалището засадиха 
катерливи рози и цветни 
храсти, които ще красят 
пътеката до Кьошка. „За 
добрите дела почивен 

ден няма! Благодарен 
и горд съм, че в моето 
населено място има 
благородни и помагащи 
човеци, а не само мрън-
кащи и такива, на кои-
то думите са повече от 
делата!“, написа Колев 
в социалната мрежа по 
повод поредната иници-
атива в Столетово.

Припомняме, че ини-
циативата се реализира 
с част от средствата от 
проведения през април 
онлайн великденски ба-
зар, от който бяха събра-
ни близо 1150 лева. 

Цветна арка ще води до стария Кьошк на 
площада в Столетово

Безработни мъже от Подбалкана се учат на занаят в Столетово 

В ранното събот-
но утро на 9-и май  
местни жители и 
кметът дадоха старт 
на дейностите по ре-
ализиране на ини-
ц иат ивата„На ше т о 
място за отдих“. Бяха 
извършени няколко 
заваръчни дейности 
от Иван Иванов, бла-
годарение на който 
бе завършена метал-
ната конструкция. 
Наред с това бяха 
поставени и планки 
за пейките, които 
ще бъдат монтирани 
по-късно. Предстои 
боядисване и поста-
вяне на ламаринен 
покрив върху вече го-

товата конструкция. 
Това съобщи кметът 
на Столетово Миро-
слав Колев, като не 
пропусна да благо-

дари на включилите 
се. „С благодарност 
към всички, които 
са съпричастни към 
каузата и работят, 

за да се случи!“, на-
писа в социалната 
мрежа Фейсбук кме-
тът.  
Припомняме, че 

н о в о с ъ з д а д е н о т о 
публично прос-
транство в центъ-
ра на Столетово се 
изгражда с финан-
сови средства от 
първия онлайн ве-
ликденски базар. 
Обособеното пуб-
лично простран-
ство ще предложи 
на столетовци мяс-
то за отмора, срещи 
за кафе и разгово-
ри на открито сред 
красива зеленина и 
ароматни рози.

Двадесет  безработни 
мъже в работоспособна 
възраст  от селата Столе-
тово, Слатина, Кърнаре и 
Христо Даново ще преми-
нат двумесечно обучение 
по проект  „Просперитет“ 
от Национален план за 
действия по заетостта 
през 2020. „Помощник 
в строителството“, спе-
циалност „Основни и до-
вършителни работи“ е 
занаятът, който ще при-
добият курсистите по 
време на двумесечните 
учебни занятия. Обуче-
нието се провежда в ка-
мерната зала на местното 
читалище, а обучаващата 
институция е ЦПО към 
Съюз за стопанска ини-

циатива. Това сподели за 
„Столетово днес“ кметът 
на селото Мирослав Ко-
лев.

Обучението по проекта 
ще протече на два етапа 
– теоретична и практи-
ческа част. Курсистите 
ще получават и стипен-
дия за обучението си, а в 
рамките на практическа-
та част от курса ще бла-
гоустрояват селото. По 
план проектът трябвало 
да стартира през март, 
но непрекъснато проме-
нящата се епидемична 
ситуация и въведеното 
тогава извънредно поло-
жение наложили отлага-
нето му във времето, до-
пълва още Колев. 

Доброволци от Столетово и Кърнаре се включиха в акция 
за справяне с проблема с лятното безводие в двете села

В изграждането на тре-
то водохващане в Балка-
на се включиха десетки 
доброволци от Столетово 
и Кърнаре. С акцията се 
цели да се напълни водо-
емът над Кърнаре, откъ-
дето се снабдяват с вода 
двете карловски села. 
Инициативата е на кмета 

на Кърнаре Боньо Бонев, 
към която се присъеди-
ни и кметът на Столето-
во Мирослав Колев. На 
призива на градоначал-
ниците се отзоваха мъже 
от двете села, като акци-
ята стартира в неделя - 
14.06.2020 г. в 8,30 ч.

Проблемът с безводието 

става осезаем през 2015 
година, когато вслед-
ствие на унищожителни 
порои, скална маса се 
свлича и унищожава и 
без това амортизираните 
жлезни тръби, използва-
ни за водохващане. То-
гава представители на 
дружеството ВиК обяс-

нили, че възстановява-
нето на водопреносната 
мрежа възлиза на около 2 
млн. лв., а предвид факта 
колко труднодостъпна е 
тази местност – надали 
някой ще се заема с това. 
Това става ясно от публи-
кация на в. „Марица“ от 
10.06.2020 г. 


