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други младежи от селото и с финансовата помощ на 
общинския съветник Светлозар Янков направихме 
топъл и уютен младежки клуб, в който да има къде 
да се събират, да играят карти, а за Коледа им бяха 
подарени още игри. Други младежи отремонтираха 
помещението, което е столова към училището, топло 
и уютно с подкрепата на Янков, а подаръците за 
Коледа са от наш голям приятел Красен Гигелов от 
Карлово, на когото благодарихме за жеста. 

 - От какво се нуждае училището, г-н Колев, и 
когато то е отворено, има ли служител, който 
да отговаря и стопанисва експозицията?  

  - Има нужда да оправим покрива, за да премахнем 
течовете там, където ги има. Необходимо е да се 
сменят улуците и отводнителните тръби. Да освежим 
помещението и да закупим още игри.  

 Не, в момента не е постоянно отворено, защото е 
зимен период и няма отопление. В края на април ще 
има конкурси за служители в читалището и ще има 
някой от тях, който да отговаря и за етнографската 
сбирка. 

 - Като своебразен музей, който пази миналото 
с врата към бъдещето, безплатен ли би бил 
достъпът до тази интерактивна среда?  

  - Да, всичко е безплатно, остава да го пазим, 
съхраняваме и предаваме на идните поколения. 

 -  Изцяло на доброволната ли помощ 
разчитате?  

 - Да, така е, не всичко е пари, но не се случва само 
с доброто желание и доброволен труд. И обичам да 
казвам, че ако промяната в страната започне от 
малките населени места, България ще пребъде. 

 - Благодаря Ви, г-н Колев, за това интервю. 
Пожелавам Ви успех във всички Ваши 
начинания и се надявам, че с кмет като Вас 
Столетово ще се превърне в едно по- добро 
място за живеене.  

 - Благодаря! Силно се надявам да успея да направя 
промяната, за която мечтая. Дай Боже да се случват 
хубави неща за всички ни. 

Прекрасна изложба с над 90 кукерски маски и тематични 
рисунки бе открита в карловската библиотека 

Информационен бюлетин 
„Столетово днес“ 

 
Посвещава се на Столетово и неговите 

жители. Издава се с цел да 
популяризира дейността на кметство 
Столетово, 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 събития и инициативи, 
които ще се случват на територията на 
населеното място. Информационният 

бюлетин се разпространява на хартия. 
 

По броя работиха:  
 

Кметство Столетово и Любомир 
Петров - студент по Журналистика 

Сведения за първите прояви на просветна дейност в 
подбалканското село Столетово се отнасят към средата 
на XIX век. Едно от първите училища открити в 
карловско е, Начално училище „Свети Свети Кирил и 
Методий“ (1879 година), помещавало се е в двора на 
църквата „Св. Димитрий“.  

През 1929 година на мястото на стара турска джамия в 
центъра на селото е съградена сградата на НУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“. На 10.IХ.1938 г. училището отваря 
врати и от тогава започва и записването на учениците. 
На 15.IХ. се отслужва водосвет и на 16.IХ. се започват 
редовните учебни занятия.  

 Заради демографската криза в периода от 2000 г. до 
2017 г. в България са закрити 1084 училища, като през 
2008 година само в пловдивска област училищата са 53. 
В тази статистика попада и началното училище в село 
Столетово. През 2008 г. училищният звънец в селото 
замлъква, но желанието на кметство, читалище и 
жителите е сградата да живее отново. 

През 2015 година по идея на г-жа Гергана Тодорова се 
осъществява среща „С обич в сърцата“, на която 
присъстват бивши ученици и учители. С подкрепата на 
тогавашният кмет Славчо Тодоров и секретаря на 
читалището по онова време Мирослав Колев, е 
обсъдена идеята как със собствени средства може да се 
спаси сградата, в която са учили поколения столетовци.  

 За да разкаже за случващото се сега, от първо лице, за 
читателите на Karlovo- News, Мирослав Колев споделя: 

 - Най-ранните ми детски години са започнали в 
началното училище - от подготвителната група до трети 
клас - и грижливо пазя спомените, изработените 
картички за празника на мама, първите ми тетрадки в 
първи клас, похвалните картончета, „най-добър четец“ и 
„най-добър разказвач“. Всичко това и любовта към 
родното място ме ангажира със запазването на малката, 
но уютна сграда, която ни е приютявала в първите и най
-важни години на образованието. Решихме да запазим 
сградата от саморазрушение като разположим 
етнографска сбирка.  

 И така през 2018 год. по повод 90 годишнината на 
читалището, с помощта на хората, които направиха 
дарения в началното училище, бе открита етнографска 
сбирка.  

 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 чинове. Това е стаята, в която са учили много 
от местните хора. На табло от черно-бели снимки са 
показани много от моментите, свързани с дейността на 
читалището и училището в селото.  

- Разкажете, как дойде идеята за спортната зала?  

  - Остана една по-голяма стая, която се превърна в 
склад и по-големи младежи, които вече работят, при 
разговор ми предложиха да не се нарушава сбирката, да 
избием изход към двора и поставим врата със стълбище, 
за да превърнем стаята на клуб за игри на закрито, 
тенис на маса и т.н. Прегърнах идеята и помощта на 

Нов живот за училището в Столетово  

В навечерието на Сирни Заговезни в 
карловската библиотека „Д-р Иван Богоров“ бе 
открита изложба с кукерски маски и рисунки на 
деца и младежи от училищата и центровете за 
деца с увреждания в община Карлово. 
Тематичната изложба е в резултат на 
организиран от ВМРО – Карлово за четвърта 
поредна година конкурс за кукерска маска и 
тематична рисунка. Партньори на конкурса е 
Общинската библиотека „Д-р Иван Богоров“, 
ресторант „Дионисий“, Hott – Карлово  и 
сладкарски изделия „Пилев“. Конкурсът е под 
патронажа на общинския съветник Светлозар 
Янков. В него участваха деца и младежи в три 
възрастови групи. Жури в състав Атанас Сеизов 
– художник, Мирослав Колев – кмет на с. 
Столетово и Мано Манов – кмет на с. Климент 
оценяваше произведенията на малките таланти.  
Всички участници в конкурса получиха грамоти 
за добро представяне. В първа възрастова 
група - ученици от първи до пети клас в раздел 
„Рисунки и релефни апликации“ журито 
определи за награждаване на първо място 
Мина Инджова, втора стана Теодора Петрова, 
трета Ирина Костадинова. Поощрителни 
награди взеха Калоян Дишков, Васил Чонков, 
Татяна Балева и Николай Джаков.  
За обемни кукерски маски, изработени от 
картон и други текстилни, природни и 
подръчни материали първа награда взе Георги 
Чолаков, втора Николай Тодоров и трета 
Полина Стефанова.  
Във втора възрастова група - ученици от VІ до 
Х клас раздел „рисунки и релефни апликации“ 
първа награда получи Габриела Карауланова, 
втори стана Алекс Калаксъзов и трети Айхан 
Неджипов.  
В трета възрастова група за деца и младежи с 
увреждания в раздел „рисунки и релефни 

апликации“ първа награда заслужи Гергана Лалова, втора 
награда взе Ивайло Николов и трета Александрина 
Василева.  
В раздел „Обемни кукерски маски, изработени от картон и 
други текстилни, природни и подръчни материали“ награда 
получи Фанка Борисова от Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост – Баня, втора награда колектива на 
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания /
ЦНСТДУ/ - Карлово и третата награда взе Полина Лучева.  
Организаторите благодариха на всички деца за 
художествените умения и талант да представят своите маски 
и рисунки, както и за проявения талант и знания за тяхното 
изработване.  
За всички деца и техните родители бяха осигурени 
лакомства от организаторите.  

ВМРО Карлово отличи Комплекса за 
социални услуги в Сопот 

 
Комплексът за социални услуги в гр. Сопот бе удостоен с награди 
за децата и младежите, които за поредна година се включиха в 
конкурса за кукерска маска и тематична рисунка, който се 
организира за четвърта година от карловските войводи. 
Награди получиха Ивайло Николов и Александрина Василева, а за 
всички от комплекса имаше вкусни пици осигурени от Hott – 
Карлово. 



По повод Международния ден на 
жената -  8  март от кметство Столетово  
поздравиха  нашите баби и майки. С 
пожелания за  здраве,  сплотеност  и 
много пролетно настроение. Позитивни 
и усмихнати да посрещаме заедно 
празниците.  

Готови за месец март, Баба Марта и 3-ти март 
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Столетово отбеляза 
Националния 

празник на България   

8 март отбелязахме в пенсионерския клуб  
 

Скъпи самодейци, 
Честита Баба Марта и Честит ден на 

самодееца! 
С пожелания за здраве, щастие и успехи. 
Винаги ентусиазирани, за да се получава 

всичко, което сме запланували. Нека бъдем 
инициативни, отговорни и последователни 

в делата.  

Хубав празник и наздраве  

С уважение, 
Мирослав Колев, 

Кмет на с. Столетово 

Рано, рано - подрани 
и столетовци 

поздрави!  

Да сме здрави и 
засмени, весели и от 
Бог благословени! 

Честита Баба Марта! 

На Площада в село Столетово  бе 
отбелязана 141  годинишнината от  

Освобождението на България  

от турско робство.  С полагане на венци и 
цветя пред Бюст -паметника на  

Генерал Николай Столетов.  

Кметство Столетово Бюджет 2019  

1.Общинска администрация, материали – 2000 лв. 

2.Озеленяване – 900 лв. 

3.Почистване на дере – 2000 лв. 

4.Ремонт на ограда, чешма и врата, гробищен парк – 
2000 лв.  

5.Културен календар – 2500 лв.  

Предвиден ремонт на 30 м. от улица 8-ма. 

Разходи за улично осветление. 

Разходи за дейност чистота – Контейнери. 

Почистване на дерето и района 

около „Дълбока вада“ 

 

Кметът на Столетово бе делегат в 7-ия  редовен конгрес на 

ВМРО - Българско национално движение 

От ВМРО - Карлово призовават на 
предстоящите избори за евродепутати да 
подкрепим Ангел Джамбазки, който 
защитава българските интереси и е най-
активният български евродепутат с над 
500 изказвания в Европейския 
парламент.  

Мирослав Колев бе част от събитието, 
което се проведе на 23 март в София.  

Да живее България!  

На 17 март 2019 г. Кукерската група при НЧ “Христо Ботев 1928г.” 
с. Столетово стана част от празника на с. Марково по повод Сирни 
Заговезни 

“Благодарим на Кмета на Марково Пламен Кабаков за поканата и 
гостоприемството. За поредна година бяхме част от кукерският празник в 
с. Марково, общ. Родопи и показахме, че пазим българските традиции 
живи! Предаваме на поколенията след нас, за да знаят и помнят!”, 
сподели г-н Колев в социалната мрежа 

Кукерската група на Столетово взе участие в 

кукерския празник на с. Марково, общ. Родопи  


