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Информационен бюлетин 

„Столетово днес“  

 Посвещава се на Столетово и негови-

те жители. Издава се с цел да популя-

ризира дейността на кметство Сто-

летово, читалище „Христо Ботев - 

1928г.“ и пенсионерски клуб „Георги поп 

Райков“ сред жителите и гостите на 

селото. Всеки месец жителите на 

Столетово ще имат възможност да се 

информират за всички значими съби-

тия и инициативи, които са се случи-

ли или предстои да се случат на тери-

торията на селото.  

По броя работиха:   

Кметство СТОЛЕТОВО 

Любомир ПЕТРОВ - студент по 

Журналистика  

>3 Всички, които участваха в дейнос-
тите по изграждането на детската пло-
щадка бяха щастливи от факта, че е 
оценен трудът ни и усилията не са били 
напразни. Това ни мотивира да продъл-
жим с добрите дела занапред. С получе-
ната парична сума от наградата бе за-
купена моторна косачка, за да може да 
поддържаме зелените площи на пло-
щадката. 

Един успешен пролетно-летен се-
зон, с който можем да се похвалим  

Сред последните успешно реализира-
ни кампании през пролетно-летния пе-
риод са пролетното почистване на пло-
щада в Столетово – подрязване на кло-
ните на дърветата, облагородяване на 
градинките и зелените площи със за-
саждането на пролетни цветя, цялостно 
почистване на улицата, която води към 
църквата. Зад успеха на тези дейности 
отново стои доброволческият труд и 
ентусиазъм за създаването на по-цветен 
и приветлив площад. 

Старият „Кьошк“ в центъра на селото 
придоби нов облик, тъй като бе извър-
шена подмяна на част от дървения ма-
териал, който укрепва покривната конс-
трукция. Старата беседка с кладенец, 
останала още от времената на турското 
робство, днес е една от най-
интересните забележителности за мест-
ни и гости. Длъжни сме да съхраним и 
предадем културно-историческото нас-
ледство на поколенията след нас. Ре-
монтни дейности последваха и в сграда-
та на Кметството – подмяна на входната 
врата на сградата, поставяне на модер-
но информационно табло, както и пос-
тавяне на дограма в камерната зала в 
сградата на кметството.  

Доброволци и дарители заедно бето-
нираха проблемен пътен участък в цен-
търа на селото. Бързо след обявяване 
на поредната инициатива за развитие и 
благоустройство на населеното ни мяс-
то, част от тротоара бе ремонтиран. По-
редното доказателство, че промяната 
започва от нас! 

Кметът на Столетово участва в Нацио-
нална конференция за насърчаване на 
четенето 2019  

„Един селски кмет може също 
да насърчава детското четене“, 
това бе темата, с която Мирос-
лав Колев взе участие в трид-
невната конференция във Вели-
ко Търново през август 

Сред 80-те участници, приели каузата 
за насърчаване на четенето, бе и кме-
тът на Столетово, който успешно предс-
тави своята тема в конференцията. 

31 юли-2 август бяха трите конферен-
тни дни на осмото издание на  
„Национална конференция за насърча-
ване на четенето 2019“.  Събитието се 
организира от Център за развитие на 
човешките ресурси. Колев изрази бла-
годарност за получената покана, както 
и за дарените книги по време на съби-
тието, които станаха част от библиотеч-
ния фонд.  

Мотивиран от свършеното 
дотук, продължавам с нови си-
ли напред  

Както споменах, стремежът ми 
към реализацията на различни об-
щополезни за местните инициати-
ви бе част от мотивацията ми да се 
кандидатирам за кмет. С тази кан-
дидатура исках категорично да си 
дам отговор на въпроса „Струва ли 
си – усилията и надеждите за по-
добър живот в малкото село?“  

След прекарани шест години като 
директор в карловската библиоте-
ка, а преди това пет като читали-
щен секретар в Столетово, смея да 
кажа, че израснах и професионал-
но, и житейски. Това бе за мен це-
нен опит. Бях на 21-22 години, 
когато се заех с възраждането на 
местните традиции, с поддържане-

то на самодейността и с орга-
низацията на различни съби-
тия и инициативи. Най-
голямото събитие, което този 
път за 12-та поредна година 
фигурира в културния ни ка-
лендар, е Национален фолкло-
рен фестивал “Столетово пее и 
танцува”. След кметуването ми 
до този момент, макар и срав-
нително кратко, мисля, че ус-
пях да дам отговор на въпроса, 
който си зададох с кандидату-
рата през есента на 2018. 
Днес, близо година по-късно, 
след изпълнението на всички 
тези дейности, категорично 
мога да заявя: „Струва си, мо-
тивиран от свършеното дотук 
ще продължавам с нови сили 
напред!“ 

Материала подготви: Любомир 
ПЕТРОВ 

Местната общност в Столетово дава пример  за възраждане на българското  село: с общи 
усилия бе извършен ремонт на централен тротоар 

Бяла лястовица кацна в Столетово 
Няколко дни след първата ѝ поява 

в карловското село Столетово, бяла-
та лястовица още обикаля в района 
на селото. За голяма радост на мест-
ните, които нямаха възможност да я 
видят при първата ѝ поява, редкият 
вид се появи два пъти на жицата в 
горната махала на селото. 

Местните се събраха с вълнение, 
за да видят с очите си бялата лясто-
вица, вдъхновила едноименната 
творба на Йордан Йовков „По жица-
та“. И както в  разказа Йовков ни 
представя страдалческата участ и 
стремежа към по-добър живот, сто-
летовци  тълкуват рядкото явление 
като знак за здраве и благополучие 
на цялото село. 

Рядката птица бе забелязана за 
първи път на 5 август т.г., като за 
радостната си среща  с нея сподели 
в социалната мрежа фейсбук Тошка 
Семкова - лястовицата кацнала на 
жицата на няколко метра пред дома 
ѝ. На тази улица живее и кметът на 
Столетово Мирослав Колев. "За къс-
мет на прекрасния кмет и берект за 
селото ни, бъдете задружни!", ко-
ментират местните вълнуващата 
среща. 

Дни след споделянето на сним-
ките в официалната страница на 
село Столетово във фейсбук, 
публикацията събра стотици ха-
ресвания и десетки коментари.  

Последваха снимки на лястовицата и 
в другите райони на населеното мяс-
то. "Е, ако беше жив Йовковият герой, 
тръгнал да търси надеждата в бялата 
лястовица", коментират още местните. 

Това е само първата 
стъпка към поредицата от 
събития, насочени към 
развитието на библиоте-
ката в Столетово 

Съживяването на местната 
библиотека кипи с пълна си-
ла. За това говори и послед-
ната публикация в официал-
ната страница на село Сто-
летово във фейсбук.  

Фондът  на библиотеката се 
сдоби с 280 книги, благода-
рение на местни дарители, а 
и не само. По-голямата част 
от дарените книги са в кате-
горията детски книги, което 
е радостно, тъй като бъде-
щите планове на читалището 
са насочени именно към на-
сърчаване четенето сред най
-малките жители на Столето-
во. Това е само първата 
стъпка към обновяването на 

С 280 книги бе обновен фондът на 
местната библиотека 

бъдещия детски отдел в читалищ-
ната библиотека. В момента се 
прави обновление на една част от 
помещението, която ще бъде пре-
образена в своеобразен цветен 
детски кът. Наесен се очаква по-
мещението да бъде изцяло завър-
шено и обзаведено, за да посреща 
своите читатели в една по-уютна 
обстановка.  

Успешната реализация на тази 
идея има за цел да се разчупи 
представата на местните за функ-
циите и ролята на съвременната 
библиотека. Въпреки че библиоте-
ката се намира в малко населено 
място, стимулирането на детското 
четене и творчество, надяваме се, 
ще успешно.  

Въпреки дейностите по обновле-
ние в библиотеката, желаещите 
да вземат книги читатели, са доб-
ре дошли в библиотеката!  

По-голямата част от получените дарения на 
книги отиват в детския отдел на библиотеката 

Бялата лястовица  се появи два пъти в горната махала. Местните споделят, че са забелязали пти-
цата и в други райони на селото.  Сн. 13/08/19 
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Мирослав Колев, кмет на село Столетово: 

Вярвам, че ако промяната започ-

не от малките населени места, 

България ще пребъде 

Само след два месеца предс-
тоят избори, които ще опреде-
лят кой ще е новият кмет на 
населеното място.  

Публикуваме репортаж, кой-
то направихме с кмета на Сто-
летово, той ни разказа за вре-
мето, прекарано в управление-
то на селото - какви промени 
настъпиха за Столетово по 
време на неговото управление 
и какво предстои да се случи? 

На 14 октомври 2018 г. на частични 
местни избори бях избран за кмет на 
селото. Върнах се в Столетово, защо-
то вярвам, че селото ни има нужда от 
млади хора, които да работят за него-
вия просперитет. Мотивирам се най-
вече от надеждата за едно по-добро 
утре, в което децата на Столетово 
продължават да се раждат и растат 
тук.  

Решението ми да се завърна на село 
до голяма степен е продиктувано и 
това, че съм отраснал тук и действи-
телно Столетово е мястото, за което 
милея и бих искал в него да се случ-
ват хубави неща. Тук са моите коре-
ни, продължавам да живея тук и не 
мога да скрия вълнението си от всич-
ко случващо се в населеното място. 
Върнах се, за да докажа на себе си, а 
и на повече млади хора, че всичко 
започва от семейството - възпитание-
то, уважението, работата от сърце и 
душа в името на дадена кауза, наред 
с вярата, че селото, в което живеем, 
при доброто желание, може да се 
превърне в едно прекрасно място. В 
комбинация с уважението и любовта 
към „всичко българско и родно“ начи-
нанията ми често се увенчават с ус-
пехи. 

Промяната в Столетово е резул-
тат от активното съдействие на 
младите и възрастните 

От наблюденията ми в практиката 
до момента, при организирането на 
различни събития и инициативи, как-
то в Столетово, така и извън населе-
ното място, смея да твърдя, че жела-
ние у младите има. Преди това обаче, 
те трябва да бъдат мотивирани, и мо-
ята роля е тази. Самодейните колек-
тиви, сформирани към читалището, 
вземат активно участие на различни 
фестивали, освен това, активно се 
включват в реализацията на различ-
ни инициативи в Столетово. Аз вяр-
вам, че ако сме заедно - млади и въз-
растни, ще успяваме и занапред. 
Промяната в Столетово е видна, бла-
годарение на общите ни усилия! 

Инициативите в Столетово 

Още с встъпването ми в длъжност 
отбелязахме храмовия празник на 
църквата ни „Св. Димитър“ с раздава-
нето на традиционен курбан за здра-
ве на населението. След празника 
бързо запретнахме ръкави и се зах-
ванахме с дейностите, които бяха 
належащи.  

„Да почистим заедно нашето село 
Столетово“ бе една от първите ини-
циативи, организирани от Кметство 

Столетово, чиято цел бе да се нап-
рави есенно почистване в централ-
ните части на селото – почистени 
бяха падналите листа, подрязани 
бяха розите и храстите, бе окосена 
високата растителност. В кампания-
та по почистването участие взеха 
над 70 човека от Столетово, с което 
още тогава доказахме, че когато 
сме задружни и имаме желание, ус-
пяваме. 

На 21 ноември – Денят на христи-
янското семейство, жители и гости 
на Столетово присъстваха на цере-
мония по освещаване на кабинетите 
в сградата на Кметството. Този ден 
бе избран неслучайно, тъй като то-
ва е денят, в който народът ни пре-
открива за пореден път изконните 
български ценности и добродетели. 
Последва монтаж на камери за де-
нонощно видеонаблюдение на пло-
щада, с който целим да гарантираме 
известна сигурност на жителите на 
селото. Тази дейност бе извършена 
отново с помощта на спонсори и 
доброволец. 

 Ето че дойде най-вълшебното 
време от годината – Коледа! 
Под наслов „Тази Коледа - чу-
десата в нашето село Столето-
во правим всички ние!“ започ-
нахме дейности по украсяване 
на площада на селото, както и 
подготовка на празнична прог-
рама от местните самодейци. 
За да допринесем максимално 
за коледното настроение тряб-
ваше площадът ни да бъде ук-
расен със светлини и коледни 
играчки. И този път с финансо-
вата подкрепа на спонсори и 
труда на местните площадът ни 
засия в коледни светлини и 
украса. За да придадем в най-
пълна степен коледната магия 
на всички жители, в салона на 
местното читалище бе реализи-
ран коледен концерт. В колед-
ната нощ пък коледарите на 
Столетово обиколиха домовете 
на местните, благословяха за 
здраве и берекет. В началото 
на новата 2019 година дадохме 

старт и на поредната инициатива, 
този път насочена конкретно към 
децата на Столетово - създаване на 
детски кът в читалищната библиоте-
ка. Стартирахме с подмяна на дог-
рамата и освежаване на помещение-
то. Към момента дейностите по изг-
раждането на детския кът са в раз-
витие – подменяме стария фонд на 
библиотеката, който е физически и 
морално амортизиран, за да се обо-
гати с нови детски книги; освежава 
се частта от помещението, която ще 
бъде преобразена в цветен детски 
кът. С реализацията на тази идея се 
цели  да се разчупи представата на 
обществото за функциите и ролята 
на съвременната библиотека на се-
ло, да се стимулира детското четене 
и да се провокира интересът към 
знание и творчество у децата чрез 
съчетанието на  традиционни прак-
тики и нови технологии в библиоте-
ката.  

Силно се надявам, че с общи уси-
лия ще създадем един привлекате-
лен детски кът. А подкрепата ни в 

усилията за развиване и утвър-
ждавана на водещата роля на 
знанието и идеите, на културата 
и традициите, на националните 
и общочовешки ценности, ще 
бъде оценена. Предстои да отк-
рием обновения отдел до 15 
септември тази година.  

В края на януари подехме кам-
панията „Участвам – дарявам – 
променям“, с която всеки би мо-
гъл да допринесе за развитието 
на населеното място. Реализа-
цията на кампанията има за цел 
чрез активното участие на мест-
ните да се стремим към съхра-
няване облика на селото и да 
работим за неговия проспери-
тет. Смятам, че когато хората 
успеят да се обединят около 
една кауза, благодарение на 
включването им в инициативи 
съвсем доброволно и с цел да 
помагат на местната власт в ед-
но малко населено място, като 
Столетово, наистина нещата се 
случват. И обратното - когато 

хората са разединени, когато няма 
подкрепа от  тях, добрите неща ня-
ма как да се случват.   

От януари си имаме и свой инфор-
мационен бюлетин, който е малката 
медия, ако можем така да го наре-
чем, чиято роля е да информира 
местните за важните неща в Столе-
тово. Нарекохме бюлетина 
„Столетово днес“, а издаването му е 
с цел популяризиране дейността на 
местното управление и културният 
живот, който се стреми да поддържа 
читалище „Христо Ботев 1928 г.“ и 
пенсионерски клуб „Георги поп Рай-
ков“. Изданието излиза веднъж в 
края на месеца и се разпространява 
безплатно сред жителите на селото. 

Закритото начално училище в Сто-
летово отново живее. През 2008 г. 
училищният звънец замлъкна, но 
желанието на Кметството,  Чита-
лището и жителите на подбалканс-
кото селце е сградата отново да жи-
вее. През 2015 година се проведе „С 
обич в сърцата“, така нарекоха сво-
ята среща учителите, работили в 
Начално училище „Св. Св. Кирил и 
Методий. На срещата се събраха 
учители от учебната 1984/85 г. до 
закриването му през 2008 г., с по-
расналите им вече ученици и техни-
те деца, а организацията на това 
красиво мероприятие е дело на г-жа 
Гергана Тодорова – дългогодишен 
директор на училището. 

През 2018 година по повод на 90 
годишнината на читалището в сгра-
дата на училището бе открита етног-
рафска сбирка „Традиция и съвре-
мие“. В две от стаите е подредена 
етнографска музейна експозиция с 
предмети от бита и сечива, които 
хората от селото направиха като 
дарения. В третото помещение е 
подредена класна стая в автентичен 
вид с черна дъска, сметало и чино-
ве. Това е стаята, в която са учили 
много от местните жители, а и тех-
ните деца. На табло от черно-бели 
снимки са показани много от момен-
тите, свързани с активната дейност 
на читалището и училището в село-
то. Във връзка с реализацията на 
инициативата „Активни младежи“, 
насочена към създаването на усло-
вия за спорт и отдих за младите, 
една от стаите на началното учили-
ще разполага с оборудване за спор-
тни игри на закрито. 

Когато инициативите бъдат 
оценени, разбираш, че усилията 
не са били напразни  

Народно читалище „Христо Ботев 
1928 г.", с. Столетово е първият но-
сител на специалната награда 
„Братство“ от Конкурс АГОРА 2017. 
Наградата бе връчена по повод ус-
пешната реализация на проекта 
Детски парк „Слънчеви усмивки" в 
горната махала на Столетово. Отно-
во благодарение на усилията на 
местни жители в района и събрани 
средства, още преди назначаването 
ми като кмет, успяхме да превърнем 
една запустяла детска площадка в 
притегателен кът на открито за за-
бавления и игри. >4 


