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ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН 

„СТОЛЕТОВО ДНЕС“

 Посвещава се на Столетово и 
неговите жители. Издава се с 

цел да популяризира дейността 
на Кметство Столетово, чита-
лище „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 са се случи-
ли и/или предстои да се случат 

на територията на селото.

По броя работиха:  
Кметство СТОЛЕТОВО

Любомир ПЕТРОВ
тел. 089 981 0449

Кметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетово ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ2021

На 06.02.1921 г. учи-
лищното настоятел-

ство свиква публично сел-
ско събрание за търсене на 
средства за построяване на 
нова училищна сграда в 
землището на с. Столетово. 
100 години по-късно - по-
кривът на сградата, в коя-
то от 1936 до 2008 година 
кипи училищен живот, е 
пред разруха. Множество 
течове заплашват целостта 
на сградата и изложените 
там експонати. Стените, 
между които са се посява-
ли семената на знанието, 
днес се пропиват от влага.

Сградата на началното 
училище днес не е разгра-
ден двор, каквато е съдбата 
на множество училища у 
нас. 13 годни след затва-
рянето на училището, ет-
нографска музейна сбирка 
съхранява бита на столе-
товци и вдъхва живот на 
иначе затвореното начално 
училище. През 2018 година 
местното читалище, заедно 
с жителите на селото обосо-
бяват музейна етнографска 
сбирка „Традиция и съвре-
мие“, в чест на 90-годиш-
нината от основаването на 
читалището. Под покрива, 
в който израснаха поко-
ления столетовци, днес е 
запазена и класна стая. 
Тук се съхраняват оръди-
ята на труда, запазени от 
потомствените столетов-
ски майстори-занаятчии.

Местното читалище пла-
нира да обособи това място 
като център, в който деца-
та да се запознават с тру-
да на предците си – ще се 
организират периодични 

занимания с деца, с кои-
то се цели изграждане на 
мост между поколенията. 
Демонстрации от областта 
на грънчарството, шива-
чеството, тъкачеството и 
бъчварството, изпълня-
вани от потомствени сто-
летовски майстори-за-
наятчии, ще запознават 
децата с бита на местните. 

Екипът на читалището 
вярва, че вторият дом за 
мнозина местни даскали и 
възпитаници ще се запа-
зи, макар и в този си вид, 
за да разказва на бъдещи-
те поколения за бита на 
старите хора. Това може 
да се постигне само след 
провеждането на ремонт 
на покрива на училището, 
който възлиза на стойност 
9 800 лв.| стр. 2–>о     

Местен информационен бюлетин

Столетовското читалище стартира дарителска 
кампания за ремонт на покрива на училището 

Да си спомним за Славчо Тодоров: на 11 март се навършват 
40 дни от смъртта на дългогодишния столетовски кмет Близо 50% от целевата сума 

за ремонт е събрана, 
читалището продължава да 
търси спомоществователи 

4890 лв. са събраните средства по кампанията до 
момента, споделят от читалището. Сумата е събрана 
само за три седмици – от старта на кампанията на 3 
февруари до 28 февруари, 2021 г.. На призива на столе-
товци се отзовават бивши възпитаници на началното 
училище, фирми от района и редица други, съпри-
частни с каузата. Средствата са набрани както следва: 
постъпили онлайн дарения в Платформата – 840 лв.;  
по банкова сметка на читалището – 2225 лв.; Чита-
лищна работилничка  „Подарък за теб“ – 575 лв., оста-
налата сума е в кутиите за дарения. 

От читалището изказват сърдечни благодарности на 
отзовалите се до този момент и  продължават да тър-
сят спомоществователи за благородната си кауза. 

Кметството в село 
Столетово е сред одо-

брените в Националната 
кампания „Чиста околна 
среда 2021“ и обявения от 
Министерството на окол-
ната среда и ПУДООС 
конкурс на тема: „Обичам 
природата и аз участвам“, 
а проектът е: „Детство 
мое, реално и вълшебно“. 
Това стана ясно след офи-
циалното обявяване на 
резултатите от конкурса 
и съобщение от кметът на 
Столетово Мирослав Ко-
лев във Фейсбук.

С проекта се цели да се 
обнови и подобри жизне-
ната среда в центъра на 
селото. С обновяването и 
модернизирането на дет-
ската площадка в центъра 
на селото ще се създаде 
чувство на съпричастност 

и ангажираност от страна 
на родителската общност 
и жителите на селото към 
опазване и облагородява-
не на средата, в която жи-
веят децата.

„Проектът е на стой-
ност 9969,00 лв. и след 

КМЕТСТВОТО В СТОЛЕТОВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ: 
ОБНОВЯВАТ ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА В ЦЕНТЪРА

реализирането му ще 
имаме едно обновено мяс-
то за подрастващото ни 
поколение“, коментира 
Мирослав Колев и до-
пълва: „благодаря за под-
крепата от страна на 
Светлозар Янков, пред-

седател на ВМРО-Карло-
во и общински съветник 
в ОбС – Карлово. Казвал 
съм го преди, казвам го и 
сега, ако подкрепата за 
промяна започне от мал-
ките населени места, 
България ще пребъде!“.

На 31 януари т.г. земния си 
път приключи Славчо Тодо-
ров – дългогодишен кмет на 
село Столетово. Той ще бъде 
запомнен от хората в селото 
преди всичко като личност, 
която оставя светла диря 
след себе си - като човек с до-
бро сърце и блага усмивка, а 
след това и като добър управ-
ник. Немалко са заслугите 
му за хората и за населеното 
място през неговото много-
годишно управление. 

Първото му кметуване в 
Столетово започва в далеч-
ната 1979 – 1986 г. – години, 
в които Столетово процъфтя-
ва – благоустрояват се почти 
всички улици на селото, то-
гава се построява и местната 
Здравна служба, кипи акти-

вен обществен живот. 
Тодоров работи активно за 

развитието на населеното 
място в различни насоки: 
няколко години той дейно 
се занимава с организация-
та на традиционния мото-
крос, от 2007 до 2013 г. е и 
председател на НЧ „Христо 
Ботев – 1928 г.“, по негова 
инициатива през 2005 г. на 
площада в Столетово на тър-
жествена церемония бе от-
крит бюст-паметник на ген. 
Николай Столетов, който е 
единственият монумент на 
руския воин на Балканите; 
през 2008 г. по повод 80-го-
дишнината от основаването 
на читалището, Славчо То-
доров поставя началото на 
НФФ „Столетово пее“, който и 

до днес е най-голямото кул-
турно събитие в календар на 
населеното място; през 2013 
година в Столетово бяха по-
срещнати родствениците на 
ген. Столетов – сем. Зинаида 
и Анатоли Столетови, с които 
Столетово поставя основите 
на трайно приятелство, 

Редица хора, близки и да-
лечни на Столетово, ще го за-
помнят с всичко онова, което 
е направил за населеното 
място през годините, с лич-
ните му заслуги и уважение 
към всички. 

Дълбок поклон пред памет-
та на Човека, Кмета и Буден 
гражданин, който с делата си 
добави едни  от най-светли-
те страници в историята на 
Столетово!
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Читалището в Столетово с проект, 
насочен към подрастващите от селото
Участвам – творя и 

променям“ е проек-
тът, с който читалището 
в Столетово ще ангажи-
ра с различни дейности 
деца между 7 и 11-го-
дишна възраст с начало-
то на лятото.

Дейностите по про-
екта се финансират от 
Фондация „Софийска 
платформа“, в сътруд-
ничество с неправител-
ствената организация 
MitOst e.V. и фондация 
„Меркатор”. Размерът на 
финансирането възлиза 
на стойност 1350 лв., а 
дейностите по проекта 
ще стартират през май 
т.г., споделят от местно-
то читалище. 

„Участвам – творя и 
променям“ има за цел 
да изгради активна 
общност от подраства-
щи, включвайки ги в 
работата на местното 
читалище. Дейности-
те конкретно ще бъдат 
насочени към работата 
на действащата към мо-
мента Читалищна рабо-
тилничка „Подарък за 
теб“. Сред тях се откро-

яват формиране на група 
от подрастващи, които 
ще бъдат организирани 
в провеждането на похо-
ди за събиране на при-
родни материали, които 
ще бъдат влагани в из-
работката на различни 
сувенири; последващо 
обучение за добровол-
чество; формиране на 
творчески ателиета/ра-
ботилници; провеждане 
на базари с общностни 
каузи и реализацията 
им впоследствие.

Това става ясно от пода-
деното проектно пред-
ложение за кандидат-
стване по програмата за 
активизиране на общ-

ности от малки населени 
места „Европа като общ-
ност на граждани“. Като 
краен резултат от дей-
ностите по проекта от 
НЧ „Христо Ботев – 1928 
г.“  очакват изградени 
нови общностни прос-
транства и успешно реа-
лизирани инициативи. 

По този начин ще се ра-
боти за подобряване сре-
дата на живот в малкото 
населено място. Чрез 
въвличането на участни-
ците от самото начало 
на процеса до самия му 
край ще създаде у тях 
чувство на удовлетво-
реност, а и последваща 
отговорност към създа-

деното. По този начин се 
изгражда устойчивостта 
на проекта във времето.

Припомняме, че това 
е вторият проект в рам-
ките на програмата „Ев-
ропа като общност на 
граждани“, финансиран 
от „Софийска платфор-
ма“ и нейните партньо-
ри. Първият проект, 
който бе спечелен от НЧ 
„Христо Ботев – 1928 
г.“ – „РАВНИ – Работим 
активно заедно, винаги, 
независимо откъде сме 
и какви сме“ – се реали-
зира в партньорство със 
СНЦ „Млади, активни, 
креативни“ с. Куртово, 
общ. Карлово.

С посрещане на Баба Марта в ранното празнично 
утро на 1 март в Столетово ще стартират мартенски-

те инициативи на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ и Кметство 
Столетово. Баба Марта ще закичи с мартеници най-рано-
будните за здраве и берекет.

На 3 март от 11:00 ч. пред бюст-паметника на ген. 
Николай Столетов тържествено ще бъде отбелязан 

Националният празник на България – с поднасяне 
на венци и цветя и кратка литературно-музикална про-
грама от децата на Столетово ще бъде почетена паметта 
на знайните и незнайни герои, загинали в Руско-Турска-
та освободителна война. 

По повод Международния ден на жената – 8 март,  
читалището ще организира конкурс „Златни 

женски ръце“. Той ще се проведе в две тематични ка-
тегории – „плетива“ и „сладкиши и печива“. Записване-
то за участие в конкурса ще е до 5 март в читалището, а 
реализацията ще бъде  на 7 март от 14:00 ч. на Стария 
Кьошк, където ще бъде обособен автентичен кът. Там ще 
бъдат изложени оценените конкурсни творби, които ще 
бъдат разпродадени на своеобразен базар, а приходите, 
които ще бъдат реализирани от продажбите, ще бъдат 
насочени към дарителската кампания за ремонт на по-
крива на началното училище.

На Сирни Заговезни в Столетово, 14 март, неделя, 
14:00 ч., ще се проведат традиционни кукерски 

игри – „Играят кукерите и гонят злото“. За праз-
ничната атмосфера на мегдана ще се погрижат както сто-
летовските кукери, така и гостуващият кукерски състав 
на с. Отец Паисиево. Организаторите приканват в праз-
ника да се включат и децата на Столетово, като се маски-
рат и дойдат на площада. За всички маскирани деца има 
осигурени награди, информират от читалището.

Всички събития ше се провеждат при спазване на 
противоепидемичните мерки. За допълнителна 

информация: тел. 089/9810449 и librarystoletovo@gmail.
com, Любомир Петров, читалищен секретар. 

С богата празнична програма 
посрещат мартенските празници 

в Столетово 

Общо 12 местни мест-
ни винопроизводите-

ли взеха участие в конкур-
са „Най-добро домашно 
вино“, организиран за пър-
ва година в Столетово по 
повод празника Трифон 
Зарезан. 

Награждаването се про-
веде в местността Баира на 
20 февруари т.г. - седмица 
след първоначално обяве-
ната дата, 14.02.21 г., пора-
ди влошените метеороло-
гични условия тогава. 

Конкурсът се проведе в 
три категории – червено 
вино, бяло вино и розе. 
Бяха излъчени по трима 
печеливши от всяка кате-
гория. Ето и официалното 
класиране:

Категория червено вино:
I-во място – Ненко Ненов; 

II-ро място – Пенчо Пен-
чев; III-то място – Христо 
Ив. Христов. 

Категория бяло вино:
I-во място – Пенчо Пен-

чев; II-ро място – Ненко 
Ненов; III-то място – Мин-
чо Минчев. 

Категория вино розе:
I-во място – сем. Стануло-

ви; II-ро място – Христо 

В рамките на Коле-
ден базар 2020 г. сто-
летовци и гости на 
селото заедно събраха 
1450 лв. за втората си 
общностна кауза – из-
граждане на сцена на 
открито пред сградата 
на читалището.
Дейностите по из-

граждането на сце-
ната ще стартират 

най-рано напролет, 
коментираха от мест-
ното читалище.
Базарът се проведе за 

втора поредна година 
в Столетово, но за пър-
ви път в условия на 
безпрецедентни огра-
ничителни мерки във 
връзка с разпростра-
нението на Covid-19. 
От 2020 коледният 

от стр. 2-> - 
сума, непосилна за бюдже-

та на местното читалище. 
За да направят ремонт 

на покрива на училище-
то, читалището в Столе-
тово стартира дарителска 
кампания под надслов „Да 
поправим покрива на учи-
лището, което днес пази 
бита на столетовци“. Да-
рения се набират онлайн, 
посредством дарителската 
платформа Платформа-
та, по банковата сметка 

на читалището и посред-
ством поставените кутии 
за дарения, в които все-
ки би могъл да подкрепи 
кампанията със сума по 
свой избор. Кутии за даре-
ния са сложени в Кметство 
Столетово и на гишето на 
ПС Столетово. Приходите, 
реализирани от дейността 
на Читалищна работил-
ничка „Подарък за теб“, 
също се пренасочат към 
дарителската кампания 
още с официалното стар-
тиране на кампанията.

По повод Трифон Зарезан: 
Конкурс за домашно вино събра 
най-добрите винопроизводители 
в Столетово Милев; III-то място – 

Минчо Минчев. 
За участниците бяха оси-

гурени тематични награ-
ди от организаторите на 
конкурса – Кметство Сто-
летово и НЧ „Христо Ботев 
– 1928 г.“. Наградите бяха 
връчени лично от кмета на 
Столетово и председател 
на читалищното настоя-
телство Мирослав Колев. 
Грамоти за участие полу-
чиха и всички останали 
участнции, чиито конкур-
сни вина не бяха сред кла-
сираните. Колев пожела 
здраве, берект и още мно-
го поводи за гордост на 
участниците.

базар се помещава в 
къщичката на площа-
да, която от ноември 
м.г. официално функ-
ционира като чита-
лищна работилничка 
за ръчно изработени 
подаръци „Подарък за 
теб“.
„Макар и в условия 

на криза, столетовци 
за пореден път по-

казаха, че могат да 
бъдат едно цяло и за-
едно, с общи усилия, 
да работим за подо-
бряване на средата 
в малкото населено 
място“ - така комен-
тира поредния успех 
за селото председа-
телят на читалището 
и кмет на Столетово 
Мирослав Колев.

Въпреки пандемията: 1450 лв. събраха столетовци от 
Коледен базар 2020


