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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 МАЙ-ЮНИ-ЮЛИ 2021

Фолклорен празник „Сто-
летово пее и танцува 

2021“ тази година посрещна 
близо 400 изпълнители – пе-
вци и танцьори. По-голяма 
част от тях бяха детски и мла-
дежки танцови и музикални 
състави от цялата страна, 
съобщават организаторите – 
НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ 
и Кметство село Столетово.

Официалното откриване бе 
в събота, 26.06.21 г., от 10:30 
ч. на площада. По традиция 
празникът бе открит от само-
дейните групи при местното 
читалище – ЖПГ „Столетов-
ка“ и Танцов клуб „Столетов-
че“.

Домакинът на празника – 
кметът на Столетово Миро-
слав Колев, приветства съ-
бралите се жители и гости на 
селото. Поздравителни адре-
си бяха получени от Прези-
денство на Република Бълга-
рия и Посолство на Руската 
Федерация в България.

Официални гости на съби-
тието бяха: зам.-министърът 
на културата Пламен Сла-
вов; общинските съветници 
от ВМРО Карлово – Свет-
лозар Янков, Бочно Бочев и 
Илиян Янев; Веска Ненчева, 
депутат от 44-то и 45-по НС. 
Тази година XIII Фолклорен 
празник „Столетово пее и 

танцува 2021“ се провежда в 
чест на 190-годишнината от 
рождението на патрона на 
с. Столетово – ген. Николай 
Столетов, командир на бъл-
гарското опълчение в Осво-
бодителната война. 

„Радостно е, че празникът 
събира все повече млади из-
пълнители от България. 
Надявам се тази тенденция 

Местен информационен бюлетин

Китното село Столето-
во, сгушило се в пре-

гръдките на Стара пла-
нина от север и Средна 
гора от юг, посреща свои-
те гости с обновения си 
парк, с цъфналите рози, 
места за отдих и срещи с 
приятели, бойните знаци 
на свободата и паметника 
на своя патрон - генерал 
Столетов. Преди години 
засадили 835 рози, кол-
кото били жителите на 
селото. С годините хора 
си отивали от този свят, 
изсъхвали и розите.

Сега жителите на Столе-

тово са 735. Младите не 
напускат селото, работят 
в близките по-големи на-
селени места – Карлово, 
Сопот, Кърнаре и пак се 

Дарина Арнаудова, БНР:    Столетово - родолюбие 
и устременост 

връщат у дома.
Загрижени за опазване 

на създаденото от пред-
ците са впрегнали уси-

да се запази и занапред“, 
коментира кметът и предсе-
дател на читалището Миро-
слав Колев.

След програмата на госту-
ващите състави, празнич-
ната програма продължи 
с участието на Фолклорен 
ансамбъл „Розова долина“ 
и Детска фолклорна форма-
ция „Розова долина“ при НЧ 

„Васил Левски – 1861 г.“ Кар-
лово.

Въпреки внезапно разрази-
лата се буря, която отмина 
сравнително бързо, в праз-
ничната вечер столетовци 
и гости извиха голямо хоро 
на площада под съпровода 
на талантливите музиканти 
от Формация Паскалев – гр. 
Пловдив.

Стотици млади таланти пяха 
и танцуваха в Столетово

Библиотеката спечели проект 
за обогатяване на фонда си 
За поредна година 

библиотеката при 
НЧ „Христо Ботев – 1928 
г.“ с. Столетово ще получи 
финансиране по програ-
ма на Министерството на 
културата – „Български-
те библиотеки – съвре-
менни центрове за че-

тене и информираност“. 
Финансирането, което ще 
бъде получено, е в размер 
на 1249,42 лв.

Това стана ясно след 
публикуването на ре-
зултатите в официалния 
сайт на ведомството на 16 
юни т.г. Председателят на 

местното читалище Ми-
рослав Колев благодари 
на секретаря на читали-
щето Любомир Петров 
и библиотекаря – Стела 
Пенчева, както и на Ваня 
Георгиева, за работата по 
проекта и поредният по-
стигнат успех за селото.

СЪОБЩЕНИЕ
Кметство столетово 

отправя предложение Към 
жителите на селото да се 
събират всеКи месец по 5 

лв. на гроб (в периода: март 
- септември), за да може да 
се осъществява навременна 

поддръжКа на гробищния 
парК. 

средствата ще се събират 
по списъК в Кметството 

и ще има отчетност за 
изразходването им!

лия да превърнат старото 
школо в културно среди-
ще, съхранило миналото, 
но и притегателен център 
за любимите занимания 
на младите хора.

БНР Пловдив и репор-
терът Дарина Арнаудо-
ва бяха гости на Сто-
летово в началото на 
м . юни т.г. Интервю за 
тях дадоха: кметът на 
Столетово - Мирослав 
Колев, секретарят на НЧ 
„Христо Ботев - 1928 г.„ 
- Любомир Петров, Гер-
гана Тодорова - дългого-
дишен директор и препо-
давател в затвореното 
вече училище, Христина 
Лилова - самодеец, ЖПГ 
„Столетовка„

Снимка, БНР: Христина Лилова (вляво) и Дарина 
Арнаудова

Нова чешма изграждат 
в гробищния парк
По инициатива на 

Кметство Столетово 
стартира изграждането на 
нова чешма в гробищния 
парк на селото. 

Изграждането на нова 
чешма се наложи, след 
като старата таква бе 
нефункционална и вслед-
ствие на многоогодишна-
та си употреба вече не бе 
в състояние да обслужва 
нуждите на местните. По-

чистено е и свободното 
пространство в самото на-
чало на горбищния парк, 
като предстои да се поста-
ви и контейнер за битови 
отпадъци. 

Снимка: ЖПГ “Столетовка” с участието си в XIII ФП “Столетово пее и танцува 2021”

Снимка: Новоизградената 
чешма в гробищен парк - 

Столетово

Читалището - партньор по 
нов прокет с дарителска 
насоченост 
В партньорство със 

Сдружение с несто-
панска цел „Млади, актив-
ни, креативни“ с. Куртово, 
общ. Карлово, читалището 
в Столетово ще работи по 
проект „Активно дарител-
ство за активна промяна“.

Проектът цели насърча-
ване на дарителството на 
местно ниво, като голяма-
та цел ше бъде постигната 
чрез изпълнението на по-
редица от дейности, които 
ще стартират наесен т.г. 
на територията на община 
Карлово. 

„Активно дарителство 
за активна промяна“ ще 
се финансира в рамките 
на обявения от Платфор-
ма АГОРА, в партньорство 
с Фондация „Америка за 
България“, конкурс на 

тема „Развитие на дари-
телството на местно ниво“. 
В конкурса са одобрени за 
финансиране 16 проекта 
за развитие на дарител-
ството на местно ниво сред 
72 постъпили проектни 
предложения. Сред тях е 
и проектопредложението 
на СНЦ „Млади, активни, 
креативни“, разработено в 
партньорство с НЧ „Хрис-
то Ботев - 1928 г.“ Столето-
во. 

Проектите целят възраж-
дане на дарителската кул-
тура и традиции по места, 
изграждане на позитивна 
нагласа към дарителството 
сред младите хора, насър-
чаване на взаимодействие-
то в дарителски начинания 
между граждански орга-
низации, местните власти 
и бизнеса като открояват 
дългосрочните благотвор-
ни ефекти на дарителство-
то за местните общности. 
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Във връзка с изпълне-
нието на дейностите 

по проект „Детсво мое 
реално и вълшебно“, спе-
челен от Кметство Столе-
тово в рамките на Нацио-
нална кампания „Чиста 
околна среда 2021“ и обя-
вения от Министерство-
то на околната среда 
и ПУДООС конкурс на 
тема: „Обичам приро-
дата - и аз участвам“, на 
10 юли т.г. стартираха 
монтажните дейности 
на новите съоръжения 
в детската площадка в С      празничен рецитал и 

песни от децата на Сто-
летово стартира честването 
по повод 24 май - Денят на 
светите братя Кирил и Ме-
тодий на площада в Столе-
тово, където се събраха де-
сетки столетовци и гости.

Няколко бяха бележитите 
моменти в празничната ве-
чер. Почетна грамота и цве-
тя получи госпожа Гергана 
Тодорова. Те ѝ бяха връчени 
лично от Мирослав Колев 
– кмет и председател на чи-
талището в Столетово. 

Признанията се връчват от 
името на кметството и чи-
талището в селото за дъл-
гогодишен принос в разви-
тието на образователната 
дейност в Столетово в ка-
чеството ѝ на преподавател 
и директор в затвореното 
вече столетовско училище; 
за успешната ѝ съвместна 
работа с местното читали-
ще -  като ръководител на 
ЖПГ “Жалба по младост“,  
ДВГ „Звънче“ и ръководи-
тел на ККП „Георги поп 
Райков“ - Столетово. 

Програмата продължи с 
рецитал на одата „Българ-
ският език“ и фолклорна 
програма от самодейните 
групи при читалището. На 
откритата сцена на пло-

24 светещи фенера озариха небето 
над Столетово в чест на 24 май Близо 1200 лв. събра отминалият  

великденския базар в Столетово

По повод 1 юни – 
Международния ден 

на детето, кмеството и чи-
талището в с. Столетово 
организираха голям дет-
ски празник. Той се про-
веде в събота, 5 юни 2021 
г., от 11:00 ч. на детската 
площадка, намираща се в 
центъра на селото.

Организаторите бяха 
предвидили много заба-
вления и вълнуващи из-
ненади за децата. 

С голям детски празник зарадваха 
децата на Столетово

За най-изявените бе от-
крита и сцена на талан-
тите. Всички участници, 
които се изявиха с песен, 
танц или друга проява, 
получаха награда – рани-
ца с лого на читалището. 

Веселите клоуни играха, 
пяха и рисуваха с деца-
та, които станаха част от 
празника. Детското парти 
приключи с голяма торта, 
конфети и безброй детски 
усмивки. 

Монтираха новите съоръжения на 
детската площадка в центъра

1195 лв. е сумата, която отчитат от местното читалище като приход от дейността на Читалищна работилничка „Подарък 
за теб“ в рамките на Великденски базар 2021 г. Десетки красиви ръчно изработени изделия бяха разпродадени успешно 
онлайн и на място в Столетово.

Тази година, средствата, събрани от базара, ще бъдат насочени към голямата дарителска кампания на столетовци – „Да 
поправим покрива на училището, което днес пази бита на столетовци“.

Великденският базар бе една от празничните инициативи на местното читалище, която тази година се провежда за втори 
път.  С голям успех и в по-голям мащаб тази година се проведе и второто издание на кампанията „Заедно за един светъл 
Великден“.

щада в празничната вечер 
звучаха индивидуланите из-
пълнения на талантливата 
Габриела Бакалова. Събра-
лото се множество имаше 
възможността да се наслади 
на красивите танци, изпъл-
нявани от момичетата от 
Танцов клуб „Столетовче“с 
ръководител Христина Пръ-
мова. 

Кулминацията на празни-
ка бе пускането на симво-
личните 24 на брой светещи 
фенера, които озариха небе-
то над селото в празничната 
вечер. 

центъра на селото.
Изпълнител по тази 

дейност е фирма „Импре-
сия“, информира кметът 
на Столетово Мирослав 

Колев. Засаждане на 
нови цветя и облагоро-
дяване на тревната площ 
на площадката са сред 
заложените дейности по 

проекта, чието изпълне-
ние следва да приключи 
най-късно наесен т.г., ин-
формират още от Кмет-
ството. 

13 000 лв. събра кампанията за ремонт на 
поркива на училището 
С поредният голям ус-

пех може да се пох-
вали местното читали-
ще, по чиято инициатива 
през февруари т.г. старти-
ра дарителска кампания 
под надслов „Да попра-
вим покрива на учлище-
то, което днес пази бита 
на столетовци“.

На 1300 лв . възлиза съ-
браната сума от дарения 
по кампанията към края 
на юни 2021 г., когато бе 
и планираният край на 
кампанията за събиране 
на средства.

Средствата бяха наби-
рани както онлайн - по-
средством Платформата.

бг, така и в кутии за да-
рения, позиционирани 
в сградата на кметство-
то. Част от даренията са 
събрани и в рамките на 
дейността на Читалищна 
работилничка „Подарък 
за теб“, която успешено 
функционира от края на 
2020 г.

Дейностите по ремонт 
на стария покрив се оч-
аква да стартират в края 
на лятото и началото на 

есента, вднага след като 
бъдат закупени необхо-
димите строителни мате-
риали.

Припомняме, че в сгра-
дата на затвореното от 
2008 г. начално училище 
в Столетово днес се по-
мещава Етнографска му-
зейна сбирка „Традициия 
и съвремие“, съхраняват 
се автентични оръдия на 
труда и предмети от бита 
на старите столетовци. Снимка: Гергана Тодорова бе удостоена с почетна грамота 

от името на Читалище и Кметство Столетово

Снимка: С празничен рецитал и песни от децата на Столетово стартира празничната 
програма, посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий

Снимка: Служители на фирма “Импресия” монтират новите съоръжения на детската 
площадка в центъра


