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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  

Родолюбивата 
инициатива 
“Цвете за Апос-
тола” за трета 
поредна година  

По инициатива на ВМРО-Карлово 
за трета поредна година на 14, 15 и 
16 юли се проведе родолюбивата 
инициатива “Цвете за Апостола”. От 
18:30 до 20:00 ч. най-малките 
потомци на Апостола имаха 
възможността да станат свидетели 
на почетния караул на Паметника 
на Васил Левски в родното Карлово. 
Войводите от местната структура на 
ВМРО отново облякоха 
четническите униформи, за да 
засвидетелстват за поредна година 
почитта си към Васил Левски. 
Инициативата, освен за радост на  
най-малките, е и пример за 
подрастващите за родолюбие и 
почит към националните ни герои и 
запазване на добрите традиции. На 
15 юли организаторите поканиха 

За поредна година: НФФ „Столетово пее и 
танцува“ събра стотици самодейци 

но благодари на всички фир-
ми-спонсори и физически ли-
ца, както и на организатори-
те, без чиято финансова под-
крепа и съдействие, това съ-
битие нямаше да бъде факт 
за 12-та поредна година. 

Празнично настроение за 
жителите и гостите донесе и 
тазгодишният традиционен 
фестивал 

И тази година село Столетово 
бе домакин на едно от най-
големите културни събития в об-
щина Карлово – Национален 
фолклорен фестивал „Столетово 
пее и танцува – 2019 г.“ 29 и 30 
юни бяха двата фестивални дни, 
в които столетовският площад бе 
огласен от българската народна 
песен и танц. Стотици бяха само-
дейците-пазители на народното 
ни творчество, които дадоха 
своя принос, участвайки във 
фестивала. Млади и стари се 
събраха в китното Столетово, 
водени от любовта си към Бълга-
рия и вдъхновени от красотата 
на неизчерпаемото ни фолклор-
но богатство.  

В поздравителното си слово 
кметът на Столетово Мирослав 
Колев изрази благодарността си 
към Министерството на култура-
та и Община Карлово, които за 
поредна година подпомогнаха 
фестивала, за да се утвърди той 
като значимо събитие в култур-
ния календар на общината и на-
селеното място. Кметът поимен-

всички желаещи да се включат 
в традиционното поднасяне на 
цветя, облечени в народни 
носии или друго облекло с 
патриотични мотиви. По 
традиция децата и тази година 
взеха най-активно участие в 
инициативата. Освен почетния 

караул в 18:30 ч., 
тазгодишната програма 
включваше и провеждането 
на "Лъвски скок" - 
състезание с образователна 
цел, насочено към най-
малките. 

Официалните гости, които уважи-
ха откриването на фестивала, бя-
ха Веска Ненчева - народен пред-
ставител, Стефан Стефанов – сек-
ретар на община Карлово, Свет-
лозар Янков – общински съвет-
ник, кметове на населени места. 

 Оркестър „Марица”  1300  лева 

 Оркестър „Славей”   1600 лева 

 Озвучаване на фестивални дни   300 лева 

 Реклама – Брошура за занаятите, флаери, обяви, грамоти, рек-

ламни винили  

 1370 лева 

 Сандвичи и вода за участници, гости и оркестри   1670 лева  

 Медали за групи участници и индивидуални изпълнители   260 лева  

 Водеща   100 лева 

 Други (музикант фолклорна група, ел. материали)   175 лева  

Общо:  6775 лева  

Остатък от спонсори и дарители : 1000 лева  

Отчет за изразходените средства по организиране и провеждане 
на 12-ти НФФ Традиция и съвремие - Столетово пее и танцува 2019  

Данни: НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” с. Столетово  

Стартира ремонтът на една от 
улиците в Столетово  

Очаква се да бъде ремонтиран 
участък от 500 кв. м. на една от 
проблемните улици в селото - 
улица 8-ма 

В края на юли стартираха ремонт-
ни дейности и по една от улиците в 
село Столетово, която бе предви-
дена за ремонт още през март тази 
година. Малко след като встъпи в 
длъжност, новоизбраният кмет на 
Столетово Мирослав Колев събра 
местните за провеждане на общо-
селско събрание в салона на чита-
лището. Още тогава Колев сподели 
какви ще са бъдещите му планове 
за развитието на населеното място. 
Очевидно, само няколко месеца 
след това, реализацията им вече е 
в ход. 

Улица 8-ма далеч не е единстве-
ната проблемна улица в селото, но 
засега усилията са насочени първо 
към ремонтиране на част от нея. 
Поради ограничени финансови 
средства обаче, участъкът, върху 
който ще бъдат положени нови 
пътни ивици, е едва 500 кв. м. Та-
зи площ ще покрие около полови-
ната от улицата. Както стана ясно, 
на проведеното общоселско събра-
ние, където бе представен и бю-
джетът, който Общината отпуска 

на село Столетово, средствата 
за ремонт на пътната мрежа, 
стигат за толкова.  

Чакаме крайният резултат, 
за който, както винаги, ще ви 
информираме своевременно. А 
дотогава, надяваме се, че за-
напред малко по малко, с об-
щи усилия, ще продължаваме 
да работим за благото на род-
ното ни Столетово! 
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Ремонтни дейности в сградата на кметство-

то белязаха началото на месеца 
В първия работен ден на 

юли в сградата на Kметството 
кипи ремонт 

„Нов месец и нова задачa“, с 
тези думи кметът на Столетово 
коментира стартиралите ремонт-
ни дейност в сградата на кметст-
вото. Още в края на месец юни, 
с оглед провеждането на най-
голямото културно събитие в на-
селеното място – НФФ 
„Столетово пее и танцува“, бе 
подменена входната врата на 
сградата на кметството. На сте-
ната на административната сгра-
да пък вече има и ново модерно 
табло, което да информира жи-
телите за актуалните събития и 
различни новини.  

Камерната зала, намираща се 

на втория етаж в сградата вече е 
с нови прозорци от дограма.  

Мирослав Колев продължава да 
следва стриктно пътя, който бе 
начертал още при кандидаткмет-
ската си изборна кампания -    
„Столетово да стане едно по-
добро място за живеене“. Днес, 
всички ние, гости и жители на 
Столетово, сме свидетели на то-
ва как Столетово „цъфти“, бла-
годарение на усилията на кмета. 
Думите на Колев от предизбор-
ната кампания от октомври 2018 
не останаха просто предизборни 
обещания, а напротив – налице 
са действия и видими резултати. 
Доверието, което гласуваха мес-
тните на младия кандидат, си-
гурни сме, вече е оправдано. 

Реставрация на емблематичния „Кьошк“ в 
центъра на Столетово 

атрактивните забележителности 
в центъра на селото. Макар и 
обновен, старият Кьошк запазва 
автентичния си вид – той е със 
старите си керемиди, а дървото 
е опушено, за да запази старин-
ният ефект.  

Беседката “Кьошк” е едно от 
любимите места на местните и 
гостите, както за сутрешно ка-
фе, така и за вечерна отмора по 
хлад. 

Като част от ремонтните дей-
ности, който започнаха този 
месец, старият Кьошк вече е с 
нов облик 

Една от най-интересните забеле-
жителности в центъра на Столето-
во – старият „Кьошк“ придоби нов 
облик. Бе извършена подмяна на 
част от дървеният материал, който 
укрепва покривната конструкция. 
Старата беседка с кладенец, оста-
нала още от времената на турско-
то робство, днес е една от най-

Самодейците при читалището участваха в 

традиционния празника на Сушица  

Танцов клуб за деца и младежи 
“Столетовче” 

С песни и танци стлетовски-
те самодейци от певческата 
и танцова група взеха учас-
тие в празника “Св. Панте-
леймон” 

За богатата фолклорна програ-
ма на традиционния празник 
“Св. Пантелеймон” в Сушица 
допринесоха и самодейците при 
НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” с. 
Столетово. Празникът, с който 
местните почитат своя закрил-
ник, се проведе в последните 
почивни дни на юли. На поляна-
та в близост до параклиса на 
името на светеца, на открита 
сцена, освен столетовските тан-
цова и певческа група, участие 
взеха и формация “Оазис”, тан-
цов клуб “Колорит” при читали-
щето в с. Войнягово, Дъбенска 
мъжка фолклорна група, детски 
танцов състав “Слънце”, танцов 

клуб “Старопланинска кит-
ка”, както и женската пев-
ческа група за автентичен 
фолклор към местното чита-
лище. 

Сред официалните гости, 
които уважиха празника бя-
ха общинския кмет д-р Емил 
Кабаиванов, Георги Андонов 
- председател на НЧ “Васил 
Левски - 1927 г.” кв. Сушица 
и общински съветници.  

Кметът на карловския квар-
тал поздрави всички, вклю-
чили се в реализацията на 
това красиво мероприятие. 

Кметът на Столетово Ми-
рослав Колев изрази благо-
дарността си към самодейци-
те, които се включиха в 
празника, и към организато-
рите, за отправената покана.  

Певческа група 
“Столетовка” 

Старт на поредната инициатива 
за развитие и благоустройство 
на населеното място   

Като част от благотвори-
телната кампания “Участвам, 
дарявам променям”, през 
юли бе даден старт и на ини-
циативата за събиране на 
средства и ремонт в центъра 
на селото 

“Поредна благородна инициа-
тива, с която ЗАЕДНО ще успеем 
да допринесем за по-добрата 
среда, в която живеем!”, това 
сподели в социалната мрежа 
кметът на Столетово г-н Мирос-
лав Колев. 

Предстои да бъде ремонтиран 
част от тротоара, който се нами-
ра в центъра на селото. Става 

въпрос за участъка, който от 
известно време насам се ру-
ши и възпрепятства нормал-
ното преминаване на местни-
те до магазин КОП. Освен 
това, поради разрушената 
настилка от плочки, дори за 
майки с деца преминаването 
с количка би било трудно. 

За да се реализира поред-
ната инициатива, която е в 
полза на всички живущи в 
селото, е необходимо да се 
набавят достатъчно финан-
сови средства. До момента 
събраните средства възлизат 
на стойност 360 лева.  

От местното управление при-
канват всеки, който би искал да 
се включи в реализирането на 
общополезната инициатива, да 
заповяда в Кметството, за да по-
могне, било то финансово или с 
труда си.  

Поради преминаването на превозни 
средства в участъка, настилката се 
разрушава с всеки изминал ден. 

След събиране на нужните средства, 
тротоарът ще бъде бетониран. 


