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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 СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ2020

Читалищната библио-
тека при НЧ „Христо 

Ботев – 1928 г.“ село Сто-
летово ще обогати фонда 
си с близо 100 нови за-
главия. Сумата от 1165,85 
лв. ще бъде осигурена на 
читалището в рамките на 
програмата „Българските 
библиотеки – съвременни 
центрове за четене и ин-
формираност“ II конкур-
сна сесия за 2020 година 
на Министерството на кул-
турата. Проектното пред-
ложение бе подадено към 
Министерството на култу-
рата през юли, а резултати-
те бяха обявени от ведом-
ството на 27 октомври т.г. 

До края на ноември се 
очаква читалището да 
подпише договор за фи-
нансиране с културното 
министерство,  а след като 
средствата по проекта бъ-
дат налични, новите книги 
ще бъдат поръчани и до-
ставени за завеждането им 
в библиотеката. До края 

на годината читателите на 
библиотеката ще имат въз-
можност да се запознаят с 
новите заглавия, уверяват 
от местното читалище. 

Във връзка с поредният 
успех за местното читали-
ще, председателят на чи-
талищното настоятелство 

и кмет на населеното  мяс-
то Мирослав Колев изра-
зи благодарността си към 
екипа, който стои зад раз-
работването на проекта. 

Припомняме, че в две 
поредни години – през 
2007 и 2008 г., читали-
щето печели финансира-

Местен информационен бюлетин

Близо 1200 лв. за обогатяване фонда на библи-
отеката ще получи столетовското читалище

Детски кът към читалищната бибилиотека, който бе открит през септември 2019|Снимка: 
Фейсбук НЧ “Христо Ботев - 1928 г. Столетово“

не по същата програма. 
Тогава  фондът на чита-
лищната библиотека е 
обогатен с общо 444 нови 
книги, към момента той 
наброява близо 5000 кни-
ги, селектирани в различ-
ни категории за различ-
ните възрастови групи. 

Секретарят на читалището участва в 
обучителен семинар по темата за расизма 
Семинар на тема „Как 

да работим с млади 
хора по темата за раси-
зма?“ се проведе в София 
на 9 и 10 октомври т.г. в 
СПА комплекс „Царско 
село“, активно участие в 
него взе и секретарят на 
НЧ „Христо Ботев - 1928 
г.“ с. Столетово Любо-
мир Петров. В обучение-
то бяха включени над 

20 участници от цялата 
страна, сред които учи-
тели, обучители, фаси-
литатори, младежки ра-
ботници, представители 
на младежки структури, 
неправителствени ор-
ганизации и неформал-
ни групи. Участниците 
бяха подбрани на база 
мотивацията им за ра-
бота по темата за борба 

с расизма с млади хора 
от техните общности. 

Особено актуални теми, 
сред които видим и не-
видим расизъм, методи 
за работа с млади хора 
по темата за борба с ра-
сизма и невидимия ра-
сизъм, повече и по-ка-
чествено антирасистко 
образование в училищна 
и извънучилищна сре-

да, бяха дискутирани по 
време на двудневната 
обучителна програма.

Посредством разноо-
бразни тематични игри и 
споделяне на добри прак-
тики, които успешно биха 
могли да бъдат модифи-
цирани спрямо средата и 
целевите групи в работата 
по темата за антирасизма, 
обучението се открои като 

КРАТКИ НОВИНИ: Новините, за които не сме 
писали статия, но е важно да знаете

СПЕЦИАЛЕН БРОЙ НА ИБ „СТОЛЕТОВО 
ДНЕС“ ОЧАКВАЙТЕ В КРАЯ НА НОЕМВРИ
Специално празнично издание по повод набли-

жаващите коледно-новогодишни празници ще 
излезе в края на ноември 2020 година. В него ще ви 
информираме за различните празнично-културни ме-
роприятия, които подготвя НЧ „Христо Ботев - 1928 
г.“, съвместно с читалищна библиотека и Кметство 
село Столетово. Изданието ще бъде разпространя-
вано в цветен формат и ще бъде  последният брой на 
местния информационен бюлетин за 2020 година.

Поради въведените мерки във връзка с разпростране-
нието на коронавирус инфекцията, много от събитията с 
началото на кризата бяха отменени. Това ограничи до го-
ляма степен и дейността на местното читалище, кметство 
и библиотека. По тази причина се наложи и ИБ „Столе-
тово днес“ да редуцира изданията си. В резултат на това 
местният информационен бюлетин обединява всичко ва-
жно от последните два месеца в един брой, който излиза 
веднъж на два месеца, а не ежемесечно, както бе по-рано.

ЧИТАЛИЩНА РАБОТИЛНИЧКА ЗА РЪЧ-
НО ИЗРАБОТЕНИ ПОДАРЪЦИ ПРЕДСТОИ 

ДА ОТВОРИ ВРАТИ В СТОЛЕТОВО

Коледен базар 2020 
отваря врати в сре-

дата на ноември

ПОДАРЪК ЗА ТЕБ - читалищна работилничка за ръч-
но изработени подаръци“ предстои да отвори врати 

в къщичката на площада. Идеята е на местното читали-
ще, което вече има зад гърба си два успешни празнични 
базара, чиито ръчно изработени артикули се разпродават 
„като топъл хляб“, купувани от местните жители, а и от 
хора извън населеното място. Водени от идеята да пред-
ложат нещо ново, цветно и различно, което да послужи 
като въздействащ подарък за всеки повод, читалищни-
ят екип смята да превърне тези творчески дейности в 
ежегодни, а изработените артикули да продава в сво-
еобразно малко магазинче в къщичката на площада. 

Работи се и по изграждането на онлайн магазин, 
чрез който читалищната работилничка да достиг-
не до много повече клиенти. В момента кипи усилена 
работа по създаването на коледни декорации и суве-
нири,  които ще се предлагат на коледен базар 2020. 

Като част от коледните 
инициативи за 2020 г., 

в Столетово за втора поред-
на година ще отврои врати 
коледен базар за ръчно из-
работени артикули. Под-
робности за него очаквайте 
в коледното издание на бю-
летина, както и в уебстра-
ницата на  село Столетово. 
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Над 25 деца се включиха в първия 
велотурнир и състезание с тротинетки 
в Столетово

Над 25 деца се 
включиха в ос-

порвана надпревара за 
първите места в първия 
велотурнир и състеза-
ние с тротинетки в Сто-
летово, който се про-
веде на 5 септември от 
18 ч. Организатори на 
събитието са Кметство 
Столетово и НЧ „Хрис-
то Ботев - 1928 г.“, със 
съдействието на фирми 
от региона. Състезание-
то се проведе в три въз-
растови групи в катего-
рия „велосипеди“ и две 
възрастови групи в ка-
тегория „тротинетки“.
Площадът на Столето-

во бе превърнат в със-
тезателно трасе, през 
което участниците 
трябваше да преминат 
възможно най-бързо. 
За всеки един участник 
в състезанието се заси-
чаше време, за което е 
преминал през цяло-
то състезателно трасе. 
Най-бързите състезате-
ли бяха удостоени с по-
четните първи места.
В първа възрастова 

група (участници до 1 
клас) на състезанието 
с велосипеди на първо 
място се класира Нено 
Иванов, който премина 
състезателното трасе 
за времето от 0,53 мин, 
втори бе Йоан Гагов 
(1,19 мин) и трети Мар-
тин Кирков (1,25 мин).

Във втора възрастова 
група (участници от 1 
до 4 клас) на състеза-
нието с велосипеди на 
първо място се класи-
ра Христомир Ненов 
(1,03 мин), втори бе 
Мартин Стефанов (1,05 
мин) и трети Наталия 
Йорданова (1,09 мин).
В трета възрастова 

група (участници от 
5 до 8 клас) на състе-
занието с велосипеди 
на първо място се кла-
сира Мартин Минков 
(0,58 мин), втори бе 
Атанас Пръмов (1,01 
мин) и трети Радомир 
Иванов (1,02 мин).
В двете възрастови 

групи в категорията 
„тротинетки“ за първи-

те места се пребориха:
В първа възрасто-

ва група тротинетки 
- първо място за Ге-
орги Чолаков от Кар-
лово (0,44 мин), второ 
място Христомир Не-
нов (0,48 мин), трето 
място Наталия Йор-
данова (0,48 мин).
Във втора възрасто-

ва група тротинетки 
- първо място за Ра-
достин Лещаров (0,44 
инм), второ място Да-
ниел Станев (0,45 мин), 
трето място Радомир 
Иванов (0,46 мин).
Класиралите се на 

първите места от съ-
ответните възрасто-
ви групи получиха 
медали, тематични 

предметни награди и 
грамоти за участието 
си. Класиралите се на 
местата след 3-то мяс-
то също получиха пре-
дметни награди и гра-
моти за участието си.
Наградният фонд и 

цялостната реализа-
ция на събитието ня-
маше да бъдат факт без 
финансовата подкрепа 
и съдействие от страна 
на ПК „Теодоси Мар-
ков“ (магазини КООП) 
с. Розино, които осигу-
риха предметни награ-
ди и дариха финансови 
средства; „Елит Кон-
серв 33“ с. Столетово, 
които подкрепиха съби-
тието финансово; Изи 
Кредит офис гр. Сопот.

изключително интересно 
и практически насочено.

Организатор на семи-
нара е Сдружение ПРО 
ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, в 
рамките на проект „STAR 
– Заедно срещу расизма“, 
подкрепен от програма 
„Еразъм +“ на Европей-
ския съюз. Всички учас-
тници в обучителния 
семинар получиха удос-
товерение за участие, а до 
края на годината ще по-
лучат и копие от наръч-
ника за работа по темата 
за расизма „Съзвездия“.

Групата от участници в обучителния семинар|Снимка: Pro European Network, Фейсбук 
10.10.2020 г., София

В празничния Димитровден: курбан за 
здраве раздаваха в Столетово
При спазване на въ-

ведените проти-
воепидемични мерки, 
в Столетово раздаваха 
курбан за здраве. Десет-
ки столетовци посетиха 
храма в празничния ден, 
запалиха свещ и взеха от 
традиционно приготвя-
ния курбан, за да го за-
несат по домовете си. 

По традиция на Дими-
тровден столетовци отбе-
лязват храмовия празник 
на църквата „Св. Дими-
трий“ с приготвянето на 
празничен курбан и тра-
пези в двора на църквата, 
където местни и гости се 
събират на обяд. Тази го-
дина, заради въведените 
забрани, струпвания на 
хора не бяха допускани, 
а миряните посещава-
ха църквата с поставе-
ни предпазни маски. 

Курбанът бе дарен от 
Тодорка Стойкова, семей-
ството на Митка Христова 
от Италия и Анка Такова. 
Готвачи и помощници в 
приготвянето и разда-
ването на курбана бяха 
Красимира Иванова, Те-
одора Христова, Деница 

Ушева, Ранчо Ранчев, Елка 
Ангелова, Дора и Донка 
Стойкови, Недка Семко-
ва, Дора Спасова, Стойка 
Христова, Ирина Дон-
чева, Павуна Вълкова и 
Николинка Димитрова. 

В утрото на Димитровден 
отец  Делян отслуже-
на празнична Света ли-
тургия и освети вода. 

Кметът на Столетово Ми-
рослав Колев поздрави 
столетовци в социалната 
мрежа и за пореден път 
благодари на дарители 
и спомоществователи: 

„Българската православ-
на църква днес (26.10.20 г., 
бел. ред.) почита памет-
та на Св. Великомъченик 
Димитрий Миротворец 
- Димитровден. Честит 
празник на жителите 
на село Столетово, общ. 
Карлово! Честит имен 
ден на всички, които праз-
нуват! Нека Св. Димитър 
пази и закриля всички! 
Бъдете здрави, щастливи 

Празникът бе уважен и от Славчо Тодоров - дългогодишен 
кмет на село Столетово|Снимка: Мирослав Колев, Фейсбук

и носете с гордост име-
то си!“ Това написа Колев 
в профила си във Фей-
сбук в ранното празнич-
но утро, а в друг пост до-
пълни: „С благодарност 
към малцината столе-
товци, които се включи-
ха в приготовленията 
на курбана за поредна 
година! Бъдете здрави и 
дано повече столетовци 
последват примера ви!“ 

Читалишният екип също посети храма в празничния ден. 
От ляво надясно: Стела Пенчева (библиотекар), Мирослв 

Колев, Любомир Петров (читалищен секретар)|
Снимка: Мирослав Колев, Фейсбук


