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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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„РАВНИ - Работим актив-
но заедно, винаги, незави-
симо откъде сме и какви 
сме“ е проект, насочен към 
решаване на проблема с 
ниското самочувствие на 
учениците, посещаващи 
училището в карловското 
село Ведраре. Катя Алекси-
ева-Стойнова – председа-
тел на СНЦ „Млади, актив-
ни, креативни“ с. Куртово 
и Любомир Петров – се-
кретар на НЧ „Христо Бо-
тев – 1928 г.“ с. Столетово 
обединяват усилията си, за 
да работят за повишаване 
увереността и уменията на 
учениците от малките на-
селени места. 

Като проблем на местно 
ниво, представителите на 
двете организации иденти-
фицират липсата на увере-
ност в собствените знания 
и умения на учениците, по-
сещаващи учебно заведе-
ние в малко населено мяс-
то (село), спрямо техните 
връстници в общинския 
център. Фактор с ключо-
во значение за засилване 
липсата на увереност у де-
цата се явява и етническата 
принадлежност на по-го-
лямата част от посещава-
щите учебното заведение. 

За преодоляване на сте-
реотипите и минимизира-

не влиянието на фактора 
местоживеене и местообу-
чение, групи от ученици 
между 10 и 11 години  от ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
с. Ведраре и техни връстни-
ци от СУ „Васил Левски“ гр. 
Карлово ще бъдат включе-
ни в няколко общностни 
дейности. В дейностите 
по проекта се открояват 
различни образователни 
занимания и игри - раз-
работване на презентации 
за родните им места, про-
веждане на образователна 
игра „Лов на съкровища“, 
провеждане на открит урок  
с децата в къща музей „Ва-
сил Левски“ гр. Карлово и 

други. Преди да стартират 
дейности по проекта, на-
сочени пряко към децата, 
представителите на двете 
организации ще проведат 
срещи с училищните ръ-
ководства на двете учили-
ща, както и беседа на тема 
„Междукултурно многоо-
бразие и толерантност“ с 
групите деца, които ще са 
участници по проекта. 

С реализирането на пла-
нираните дейностите се 
цели повишаване на меж-
дукултурния диалог и из-
граждането на умения и 
компетенции за екипна 
работа. Проектът „РАВНИ“ 
има за цел да мотивира де-

Местен информационен бюлетин

Читалището в Столетово партньор в проект по 
програма „Европа като общност на гражданите“

цата да бъдат по-уверени 
във възможностите си, не-
зависимо откъде са и какви 
са, доказвайки им, че могат 
да работят активно заед-
но. Първите дейности по 
проекта предстои да бъдат 
реализирани наесен, а за 
осъществяването им двете 
организации ще получат 
общо финансиране е раз-
мер на 2700 лв. 

Програмата, в рамки-
те на която се реализира 
проекта, е „Европа като 
общност на гражданите“ - 
инициатива на фондация 
„Софийска платформа“ и 
базираната в Берлин не-
правителствена организа-
ция MitOst e.V., с подкрепа-
та на фондация „Меркатор”. 
Същата е със срок на из-
пълнение между 01.08.2019 
г. и 31.12.2022 г. Преди да 
предадат своето проектоп-
редложение за решаване 
на проблем на местно ниво, 
представителите на двете 
организации преминаха 
обучение с продължител-
ност 71 академични часа в 
5 тематични модула: граж-
данско образование; граж-
данско участие; коалиции, 
общности, заинтересовани 
страни; проектно базирана 
работа, комуникации.

За пета поредна година по 
повод първия учебен ден ще 
се проведе инициативата на 
ВМРО-Карлово, съвместно в 
читалищната библиотека на 
Столетово - „С книжка в първи 
клас“. 

Инициативата има за цел на-
сърчаване на детското четене 
и запознаване на децата с го-
лемите имена в българската 
история и култура. Зад успеш-
ната й реализация неизменно 
присъства подкрепата на сър-
цати хора и бизнеса   - „Орион 
- Матеев“ Карлово, „Лалев“ 

В годината на Вазов: 536 първолаци ще получат 
своята първа книжка за народния поет

от три години?“. 
В Кметство Столето-

во бе получен отговор 
от страна на кмета на 
общината д-р Емил 
Кабаиванов, в който се 
казва, че „размерът на 
средствата за тази дей-
ност (извършването на 
ремонтни работи – бел. 

ред.) се определя с реше-
ние на Общински съвет 
– Карлово“. Кабаиванов 
напомня, че кметове-
те на населените места 
посочват улиците, по 
които ще се извършват 
ремонтни дейности за 
съответната календар-
на година. „Съобразно 

одобреният Бюджет за 
2020 г. в с. Столетово е 
изпълнен текущ ремонт 
на ул. „8-ма“ (320,5 кв. 
м ремонт на настилка с 
пътни ивици), в размер 
на средствата предвиде-
ни за дейността, финан-
сирана с трансформи-
раната целева субсидия 

от капиталови разходи 
за текущ ремонт на ули-
ци в община Карлово“, 
приключва своя отго-
вор кметът на община-
та.
Прилагаме сканирани 

двете писма, предоста-
вени ни от Кметство 
Столетово: 

ЕООД, „Цветя Емилия“, „Вега 
принт“, р-т „Карлово“, „Рувенс 
Транс“ ЕООД. 

536 първолаци от 14 учебни 
заведения на територията на 
общините Карлово и Сопот ще 
получат „Моята първа книга за 
Иван Вазов“ на изд.  „Пан“. Ро-
долюбивата инициатива на па-
триотите от Карлово и столе-
товската библиотека привлича 
множество съмишленици как-
то от страна на бизнеса, така и 
от страна на учителите, които 
с радост очакват всяка година 
книжките за първолаците. С 

ежегодното си провеждане 
събитието се утвърди като 
едно от най-значимите за 
двете общини. 
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Мирослав Колев е сред одобрените кандидати 
за участие във второто издание на програмата 
„Европа като общност на граждани“

Столетовци вече имат ново място за отдих на площада 
Председателят на 

читалищното настоя-
телство и кмет на село 
Столетово Мирослав 
Колев е сред одобре-
ните кандидати за 
участие в програма-
та „Европа като общ-
ност на гражданите“. 
Тази година предстои 
второто издание на 
програмата, разрабо-
тена от Фондация „Со-
фийска платформа“, в 
партньорство с непра-
вителствена организа-
ция MitOst e.V. и фи-
нансовата подкрепа на 

фондация „Меркатор”. 
Колев е един от 15-те 
одобрени участници, 
които ще се възполз-
ват от възможностите, 
които предлага про-
грамата. Сред ключо-
вите теми, по които се 
обучават одобрените 
участници се открояв-
ат развиване уменията 
и компетенциите за ра-
бота по граждански ка-
узи, комуникационни 
умения и застъпниче-
ство, гражданско обра-
зование и други. След 
успешно приключване 

През трите летни месе-
ца – юни, юли и август, бе 
извършен частичен козме-
тичен ремонт на пенси-
онерски  клуб „Георги поп 
Райков“ с. Столетово. Ре-
монтните дейности по ос-
вежаване на пенсионерския  
клуб стартираха през юни с 
поставянето на покривна 
конструкция в ниската част 
на сградата. Вътрешното 
помещение, което на прак-
тика беше не използваемо, 
бе разчистено от ненужни-
те вещи и подготвено за ре-
монтни дейности.

Бяха подменени 2 броя 
малки прозореца и по-
ставени плъзгащи врати, 
монтиран е окачен таван 
от гипсо картон, а стените 
бяха шпакловани с мрежа 

На 20 август т.г. официал-
но приключиха работните 
дейности по обособяването 
на новото публично прос-
транство за отдих на площа-
да. След силния старт, който 
бе даден през май, „Нашето 
място за отдих“ официално 
вече е факт.

Красив цветен винил с 
надпис „Нашето място за 
отдих“, нови удобни пейки 
и две големи маси са част 
от новоизградения кът за 
отдих на площада. Уютно 
и приветливо място за сут-
решно кафе и средище за 
приятелски разговори на 
открито, сред красива зе-
ленина и ароматни розови 
градини, предлага новото 
място в центъра на Столе-
тово. Красиви фенери пък 
допълват приятната атмос-
фера на площада, за да бъде 
зеленият кът използваем и в 
прохладните летни вечери. 
Новообособеното публично 
пространство ще се превър-
не в едно от любимите места 
на местните, а и на гостите 
на селото, категоричен е 

кметът на Столетово Миро-
слав Колев.

„Стараем да поддържаме 
градините и зелените пло-
щи в центъра, за да бъде 
селото ни красиво и привет-
ливо. Новото място за отдих 
е още една стъпка към обла-
городяването на Столетово 
и подобряване начина на 
живот на местните“, допъл-

ва още Колев.
„Нашето място за отдих“ е 

първата общностна иници-
атива, реализирана изцяло 
с финансовата подкрепа на 
будни столетовци. През ап-
рил т.г. в местната библио-
тека бе проведен първият 
онлайн великденски базар, 
при това в условията на за-
силени противоепидемич-

ни мерки, свързани с раз-
пространението на Covid-19. 
Първото издание на базара 
приключи с голям успех – с 
немалка част от събраните 
средства бяха закупени ма-
териали за изграждане на 
новото място за отдих, а с 
другата бе изградена цветна 
арка по пътеката за Стария 
Кьошк.

След като през юли 2019 
г. бе извършен части-
чен ремонт ( ок. 700-800 
кв.м) на една от проблем-
ните улици в Столетово 
– улица „8-ма“, тази го-
дина се очакваше при-
ключване на ремонтните 
дейности и на другата 
част от улицата (още ок. 
390 кв. м). Реално обаче 
нови пътни ивици бяха 
положени върху площ от 
320,5 кв. м по  продъл-
жението на улицата към 
главния път (ул. 1—ва). 
Така, участък от 70 кв. м, 
свързващ настилката на 
новоремонтираната ули-
ца и главния път, остана 
недовършен. Причината 
– изразходени предвари-
телно заложени средства 
за ремонт на улицата за 
текущата година. 

Най-проблемното в ця-
лата ситуация е, че „не-
завършеният участък бе 
предварително разкопан, 

а впоследствие  там бе из-
сипана каменна настил-
ка, която затруднява нор-
малното преминаване на 
МПС-та и пешеходци“, 
споделя в писмо до Об-
щината кметът на селото 
Мирослав Колев. В пис-
мото Колев пита още: 
защо планираните раз-

ходи за довършване на 
ремонта на улицата не са 
направени на база реал-
ни измервания, с оглед 
цялостното й приключ-
ване? Кметът подчертава, 
че недовършената част от 
улицата е лесно разруши-
ма, което пък би предиз-
викало свличане на пясък 

и камъни и в проблемния 
участък при евентуален 
силен дъжд или други 
неблагоприятни метеоро-
логични условия. В края 
на писмото си кметът ри-
торично задава въпроса: 
„Нормално ли е сравни-
телно малка селска улица 
да се ремонтира в период 

Ремонтираха пенсионерския клуб в Столетово
и поставена мазилка. Не-
равният под бе изравнен и 
се постави теракот. Обновя-
ване има и в обзавеждането 
на пансионерския клуб – 
бе поставен нов кухненски 
блок с шкафове  и мивка, 
както и нагревателен кран 
за топла вода. Продължен 
бе ремонтът и в основното 
помещение, което до мо-
мента активно се използва-
ше както от местните пен-
сионери, така и  жителите 
за различни сбирки. Там 
също е поставен окачен та-
ван, а стените са  пребояди-
сани. 

Ремонтът на пенсионер-
ския клуб възлиза на 
5168,73 лв., 3000 лв. бяха 
осигурени от Община Кар-
лово. Снимка: преди и след ремонта| 02.09.2020 г.

на обучителната част, 
кандидатите ще полу-
чат финансова и мен-
торска подкрепа в реа-
лизирането на кауза на 
местно ниво. Срещата 
с активни граждани 
– станали част от про-

грамата, предполага 
към изграждането на 
мрежа от съмишлени-
ци от цялата страна. 
Първият обучителен 

модул по програмата 
се очаква да се проведе 
през октомври т.г.

Вторият етап от ремонта на улица „8-ма“ в Столетово 
приключи, 70 кв. м останаха недовършени

Снимка: участъка, върху който не се положиха пътни ивици, стои изсиспана каменна настилка|04.09.2020 г.


