
СЕПТЕМВРИ 2019Кметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетовоwwfввв



СЕПТЕМВРИ 2019Кметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. СтолетовоКметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетово СЕПТЕМВРИ 2019

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
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Слънчев детски кът изгря 
в читалищната библиотека 

- Michelle Labelle 
Design за изработката 
на рекламните матери-
али и лого във връзка 
с конкурса “Моята ка-
уза се нуждае от теб”;
- Кметство село Столе-
тово, в лицето на Ми-
рослав Колев – кмет 
на населеното място, 
вдъхновител и активен 
деец в реализацията 
на тази общополезна 
кампания;
- фирма „Мадера 83 
ЕООД“ - за изработка-
та на мебелите;
- ВМРО – Карлово;
- Красен Гигелов - р-т 
„Дионисий“ Карлово; 
- Фондация „Да възро-
дим българското село“

НЧ „Христо Ботев – 
1928 г.“ и читалищ-
ната библиотеката 
изразяват своята 

благодарност към:На 12 септември т.г. бе 
официалното открива-
не на обновения детски 
отдел към Библиотеката 
при НЧ „Христо Ботев - 
1928 г.“ с. Столетово. 
Десетки развълнувани 
деца с техните родители, 
баби, дядовци, братче-
та и сестричета, както и 
представители на мест-
ната власт се събраха в 
18:00 ч. в библиотеката, 
за да отбележат това кра-
сиво събитие. Простран-
ството в библиотеката се 
оказа малко, за да побе-
ре всички, които искаха 
да станат част от този 
може би малък за мно-
зина, но голям за мест-
ната общност празник. 
По повод празника де-

цата на Столетово пред-
ставиха кратка литера-
турна програма, а след 
това поздравиха всички 
присъстващи с химна на 
българската просвета и 
култура „Върви, народе 
възродени“. Откриване-
то на обособения детски 
кът уважиха и предста-
вители на ВМРО – Кар-
лово - общинският съ-
ветник Светлозар Янков 
и Бочо Бочев, те подари-
ха книги за обогатяване 
фонда на библиотеката. 
Книги бяха получени 
като подарък и от Красен 
Гигелов, собственик на 
р-н Дионисий, гр. Карло-
во, който винаги активно 
се включва и доприна-
ся за реализирането на 
местните събития. Кра-
сивите мебели, част от 
обзавеждането на дет-
ския кът реализира фир-
ма „Мадера 83 ЕООД“ 

от най-малката възрас-
това група, вече е факт. 
Дейностите по изграж-
дането на детски отдел в 
библиотеката бяха пред-
шествани от смяната на 
дограмата на библиоте-
ката през 2017, а само 
преди няколко месеца 
т.г. стартираха и дей-
ностите по изграждането 
на цветен и уютен детски 
кът, чийто идеен вдъхно-
вител е кметът на Сто-

летово и председател на 
читалищното настоятел-
ство Мирослав Колев. 
Създаването на детския 

отдел на читалището и 
обособяването на при-
влекателен цветен кът за 
най-малките е с главна 
цел да се разчупи пред-
ставата на обществото 
за функциите и ролята 
на съвременната биб-
лиотека, да се стимули-
ра детското четене и да 
се провокира интересът 
към знание и творчество 
у децата чрез използ-
ване на традиционни 
практики и нови техно-
логии в библиотеката.
Събитието в социалната 

мрежа Фейсбук, както и 
публикациите във връз-
ка с новооткрития отдел 
предизвикаха интерес, 
както за местната общ-
ност, така и за регионал-
ни и национални медии. 

Любомир ПЕТРОВ 

Библиотеката ще посреща своите най-малки 
читатели в цветна и уютна атмосфера

– Илиан Бакалов, с. Сто-
летово. Очаква се биб-
лиотеката да се оборуд-
ва и с компютри, които 
ще бъдат предоставени 
от Фондация „Да възро-
дим българското село“. 
В навечерието на пър-

вия учебен ден иници-
ативата по обновяване-
то и обособяването на 
пространството в библи-
отеката, насочено към 
привличане на читатели 

По повод откриването децата представиха 
кратка литературно-музикална програма

„Левски в детските очи“ получиха 
535 първолаци
За четвърта поредна 

година по повод първия 
учебен ден се проведе 
инициативата „С книж-
ка в първи клас”, която 
се организира от ВМРО 
- Карлово в партньор-
ство с Библиотека при НЧ 
„Христо Ботев - 1928 г.“ 
с. Столетово, общ. Кар-
лово, издателство „Фют“ 
и ф и р м и - с п о н с о р и .
Инициативата има за 

цел насърчаване на дет-
ското четене и запознава-
не с нашия националните 
ни герои. Зад успешната 
ѝ реализация неизмен-
но присъства подкре-
пата на сърцати хора, 
бизнеса и издателство 
„Фют“ - фирмите „Боннер 
– Лилко Бочев”, „Орион – 
сем. Матееви”, ресторант 
„Карлово” – Станислав 
Богоев, „Лалев” и Цве-

тя „Емили”, „Вега Принт” 
и София Стефанова.
535 първолаци от 14 

учебни заведения на те-
риторията на Карлово и 
Сопот получиха книж-
ката „Левски в детските 
очи“, издадена по про-
ект на Национален му-
зей „Васил Левски”, Кар-
лово с автор проф. Иван 

Стоянов. Заедно с книж-
ката за Левски деца-
та получават и по един 
брой от занимателното 
списание „Бърборино” 
на издателство „Фют”.
Инициативата „С книж-

ка в първи клас” при-
влича множество съмиш-
леници, както от страна 
на бизнеса в региона, 

така и от учителите, кои-
то с радост очакват всяка 
година детските книжки 
за първокласниците. С 
ежегодното си провежда-
не събитието се утвърди 
като значимо за учили-
щата на двете общини, 
тъй като провокира ин-
тереса на децата към 
знание и вдъхновение. 

Стартираха дейности по облаго-
родяване на частта около КООП-а
През септември стар-

тираха дейности по по-
чистване и облагородя-
ване на запустяла част 
от центъра в Столетово 
- мястото около КООП-а.
В тавзи част на центъра 

ще бъде монтирана нова 
модерна тоалетна, осигу-
рена от Община Карлово. 
За монтажа на съоръ-
жението бе необходимо 
изкопаването и изграж-
дането на отточна яма, а 
за да бъде пусната в екс-
полатация, до тоалетната 
трябваше да бъде прека-
рана и вода. Отново бла-
годарение на добровол-
ци от населеното място, 
в ход е реализацията на 
тази общополезна дей-
ност.

В работата активно се включиха доборовлци от 
населеното място

За закупуване на стро-
ителни материали, не-
обходими за монтажа на 
тоалетната, финансови 
средства бяха осигурени 

от добри хора. 
„Нека градим живота 

на село с вяра, надеж-
да и любов. С благодар-
ност към всички, които 

се включиха за общото 
благо“, сподели в соци-
алната мрежа Фейсбук 
кметът на Столетово Ми-
рослав Колев. 
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Какво се случи за една година в село 
Столетово? 

Мирослав Колев бе избран 
за кмет на село Столетово 
на частични местни избори 
на 14.Х.2018 г.

Мирослав Колев, единственият кандидат за кмет на село Столетово: 
“Мотивиран от свършеното дотук, продължавам с нови сили напред!“

64 точки са посоени в отчета 
за дейността на НЧ “Христо 

Ботев - 1928 г.“ и Кметство 
Столетово за периода Х.2018-

IX.2019

Курбан за здраве по повод 
ТРАДИЦИОННИЯ ХРА-
МОВ ПРАЗНИК на църк-
вата “Св. Димитрий“ събра 

столетовци и гости.
Над 70 доброволци се 
включиха в инициативата 
„ДА ПОЧИСТИМ ЗАЕД-
НО НАШЕТО СТОЛЕТО-

ВО!“
КАМЕРИ ЗА 24-ЧАСОВО 
ВИДЕОНА БЛЮДЕНИЕ 
бяха монтирани в центъра 

на селото.
На  Коледа чудесата в наше-
то село сътворихме всички 
ние! НЕВЕРОЯТНА УКРА-
СА В ЦЕНТЪРА ЗА КОЛЕД-

НИТЕ ПРАЗНИЦИ. 

Публикуваме някои от най-значимите дейности, които 
бяха реализирани на територията на населеното място: 

На 11 декември 2018 г. във връзка с Международния ден 
на доброволчеството, който се отбелязва на 5 декември, 
и благодарение на Национален алианс за работа с до-
броволци, в новообособеното младежко пространство, 
КМЕТЪТ НА СТОЛЕТОВО ВРЪЧИ ТИТЛИТЕ „Рицар 
на добрата воля“ НА АКТИВНИ ДОБРОВОЛЦИ ЗА ИЗ-

МИНАЛАТА 2018 на Милко Милев и Иван Иванов. 

КОЛЕДАРИ БЛАГОСЛАВЯХА ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ 
ДОМОВЕТЕ в Столетово и раздадоха символичен пода-
рък във всеки дом – календар от местното читалище и от 
ВМРО-Карлово, картичка с пожелания и книжка “Тради-
ция и съвремие - 90 години НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“

Кметството и читалище-
то уважиха КОЛЕДНОТО 
ТЪРЖЕСТВО НА ПЕН-
СИОНЕРСКИ КЛУБ „Ге-
орги поп Райков”. Кметът 
благодари за получената 
покана и пожела светли ко-
ледно-новогодишни праз-
ници, като призова млади 
и стари да работят съв-
местно, черпейки от мъд-
ростта на по-възрастните.
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 
„Рождество Христово бе 
част от коледната програ-
ма на самодейците към 
читалище „Христо Ботев - 

1928г.“

Традиционен ритуал с ХВЪРЛЯНЕ НА КРЪСТА по по-
вод Богоявление се проведе в Столетово. 

Кукерската група при чи-
талището взе УЧАСТИЕ В 
СПЕКТАКЪЛА „НИЕ СМЕ 
ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ“ по по-
вод официалното откирване 
на „Пловдив - европейска 

столица на културата“. 

УЧАСТИЕ И ПРЕСТИЖ-
НА НАГРАДА за кукерска-
та група от ХXVIII Меж-
дународен фестивал на 
маскарадните игри „Сур-
ва” 2019, традиционно 

провеждан в Перник. 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ 
ИГРИ „На гости у шопско“, провеждан в общ. Елин Пе-
лин. Кметът изрази благодарност за поканата, за про-
фесионализма и гостоприемството при провеждане на 

празника, в който столетовските кукери взеха участие. 

МИРОСЛАВ КОЛЕВ БЕ ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ ГОСТИ В 
НОВОТО ПРЕДАВАНЕ „Очи в очи с истината“ в ефи-
ра на Щерев ТВ. Там той говори за предизвикателства-
та пред един селски кмет и стартиралата инициатива 

„УЧАСТВАМ, ДАРЯВАМ, ПРОМЕНЯМ!“

НОВ ЖИВОТ за учлището в Столетово
По инициатива на активни 
младежи: в една от стаите 
на училището сега се раз-
полага ЗАЛА ЗА СПОРТ-
НИ ИГРИ НА ЗАКРИТО. 

ЕТНОГРАФСКА СБИРКА 
„ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕ-
МИЕ“ бе открита по повод 
90 годишнината на чита-
лището. Тя се помещава 
в старото училище, за да 
напомня за историята на 

столетовци. 

Рано рани и столетовци 
поздрави: „Да сме здра-
ви и засмени, весели и от 
Бог благословени!“ БАБА 
МАРТА В СТОЛЕТОВО. 

По повод Международ-
ния ден на жената - 8 март 
КМЕТЪТ ПОЗДРАВИ НА-
ШИТЕ БАБИ И МАЙКИ 

от пенсионерския клуб.

Детски парк „Слънче-
ви усмивки“ се сдоби с 
НОВИ ЛЮЛКИ, КОИТО 
ЗАМЕНИХА БЕБЕШКИ-
ТЕ (пластмасови). С бла-
годарност към Dra_go‘s 
workshop за невероятните 
люлки за повече детски ус-

мивки.
ТРАДИЦИЯТА НА ЛА-
ЗАР бе спазена за поредна 

година в Столетово.
На 15.05.19 г. присъства-
хме на официална цере-
мония по награждаване 
на студенти и журналисти 
в конкурса на Фондация 
„Димитър Цонев“. „ПО-
КАЖИ БЪЛГАРСКАТА 
МЕЧТА“ бе темата и кон-
курсен репортаж на Лю-
бомир Петров, в който 
главен герой е кметът Ми-

рослав Колев.
СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ 
ПОСРЕЩНА СТОЛЕ-
ТОВО: кметът на гр. Вла-
димир, Русия - родното 
място на рода Столетови - 
ОЛГА ДЕЕВА бе наш спе-
циален гост на 19.05.2019

На 21.05.2019 г. кметът 
посрещна СТОЛЕТОВ-
СКИТЕ АБИТУРИЕНТИ 
С ПОЖЕЛАНИЕ да бъдат 
усмихнати, позитивни, из-
пълнени с мечти и сила да 
ги постигат, да се доверя-
вате на вътрешния си глас 
и да следвате своето разби-
ране за красота и щастие! 

На добър път в живота!

НОВА ГЪБА ИЗНИКНА 
НА ПЛОЩАДА: нова при-
добивка за децата на пло-

щадката в центъра.

ДЕТСКИ ПРАЗНИК 
„ДЕТСТВО МОЕ РЕАЛ-
НО И ВЪЛШЕБНО“  по 
повод 1 юни на площада. 
Кметството и читалището 
спретнаха празник за деца-
та на селото – с много игри, 

аниматор и лакомства.  

12-ТИ НФФ „СТОЛЕТОВО 
ПЕЕ И ТАНЦУВА“ събра 
стотици самодейци. С бла-
годарност към дарители, 
организатори и участници! 

Подмяна на ВХОДНАТА 
ВРАТА И ДОГРАМАТА 
НА КАМЕРНАТА ЗАЛА, 
която се намира на вто-
ри етаж в читалищната 
сграда. ПОСТАВЯНЕ НА 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О 

ТАБЛО НА ПЛОЩАДА.
РЕСТАВРАЦИЯ НА ЕМ-
БЛЕМАТИЧНИЯ КЬОШК 
в центъра. За автентичния 
облик допринася поднове-
ният покрив със старин-

ните си керемиди.

В НАЦИОНАЛНА КОН-
Ф Е Р Е Н Ц И Я „ Н А С Ъ Р -
ЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕ-
ТО 2019“ ВЗЕ УЧАСТИЕ 
КМЕТЪТ НА СТОЛЕТО-
ВО, „Един кмет може да на-
сърчава детското четене“.  

Частичен РЕМОНТ НА 
ТРОТОАР В ЦЕНТЪРА. 
Сумата, събрана от жите-
лите на селото бе 600 лева.

НОВА МАСА И ПЕЙКИ 
ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ на 
площадката: по инициати-

ва на местни жители. 

С 280 нови книги чита-
лищната библиотека обо-
гати фонда си, заедно с ОТ-
КРИВАНЕТО НА НОВИЯ 

ДЕТСКИ КЪТ. 

Частичен РЕМОНТ НА 
УЛ. „8-МА“  бе извършен 

през лятото. 


