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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

Местен информационен бюлетин
Столетово Днес

Грейнаха коледните светлини в Столетово
За поредна година 

десетки доброволци  
се събраха в навечери-
ето на Никулден, за да 
се погрижат за праз-
ничното настроение в 

Столетово. В ранния 
неделен ден започна 
монтирането на ко-
ледно-новогодишната 
украса и светлини на 
площада в селото. Без-

брой светлини бяха за-
палени в неделната ве-
чер. Те ще продължат 
да красят площада на 
селото през празнич-
ния декември.

БИБЛИОТЕКАТА 
ОБОГАТИ ФОНДА СИ 

СЪС 100 НОВИ КНИГИ

Дни преди Коледа чита-
лищната библиотека на 

село Столетово успя да обо-
гати фонда си със 100 нови 
книги.
Финансирането бе получено 

от Министерство на културата 
във връзка със спечелен про-
ект по програма „Българските 
библиотеки - съвременни цен-
трове за четене и информира-
ност 2021”. По-голямата част 
от книжния фонд е съставен 
от художествена литература 
за възрастни, деца и юноши.
Читалището е бенефициент 

по програмата за поредна го-
дина, като настоящият проект 
възлиза на близо 1300 лв.

Над 500 коледни картички зарадваха 
възрастни хора в Карловско
Общо 534 картички дос-

тигнаха до също толко-
ва възрастни хора в наве-
черието на Коледа. Това е 
общият брой картички, по-
лучени в офисите на двете 
организации, които стоят 
зад кампанията „Дари кар-
тичка с послание за Коледа“ 
– Читалище „Христо Ботев 
– 1928 г.“ с. Столетово и 
Сдружение „Млади, актив-
ни, креативни“ с. Куртово.
Те бяха разпространени в 
селата Столетово, Куртово, 
Горни Домлян, както и съ-
седните им населени места.
В кампанията се включиха 

общо 227 участници, сред 
които и групови такива – от 
детски градини, училища и 
клубове по интереси.
Деца от 1 до над 12 години 
взеха присърце каузата да 
зарадват възрастни хора в 
Карловско – с малък, но сър-
цат жест, изработвайки кар-
тичка с послание за Коледа 
към напълно непознат.
За успешната реализация на 
тази кампания принос има 
и издателство „Фют“, които 
осигуриха безвъзмездно 200 
детски коледни книжки, как-
то и разнообразни броеве 
на списание „Бърборино“.

Дни преди Коледа над 200 
писма бяха разпратени до 
всички деца, включили се 
в инициативата (от общо 23 
населени места в България 
- бел.а.). Те бяха зарадвани 
с персонализирано писмо, 
пристигащо от далечната 
Лапландия, с подател до-
брият белобрад старец.
Децата до 10 г. включител-
но, както и групите към дет-
ски градини и цели класове, 
получиха писмата си в ком-
плект с осигурените книжки 
и списания.
Организаторите изразя-
ват благодарността си към 
всички участници и спомо-
ществователи в реализа-
цията на тази инициатива. 
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ЯНУАРИ
Традиционен новогодишен 

огън в Нощта на Нова година 
срещу 1 януари

ФЕВРУАРИ
Конкурс „Най-добро домашно 

вино – реколта 2020“ във 
връзка с Трифон Зарезан

МАРТ
Рано рани и столетовци 
поздрави – Баба Марта в 

Столетово
Литературно-музикална 

програма по повод
Танцов клуб „Столетовче“ с 
участие в онлайн издание на 
фестивала „Среди зима на 
мегдана“ с. Радилово, общ. 

Пещера
Честване на Национален 

празник на България

АПРИЛ
Две групи лазарки обиколиха 

цялото село в изпълнение 
на традиционния ритуал 

Лазаруване
„Великденски базар с кауза 

2021
Кампанията “Заедно за един 

светъл Великден”

Празнична програма по повод 
24 май - Ден на светите братя 

Кирил и Методий

МАЙ
Участие на ТК „Столетовче“ 

в XXI Национален фолклорен 
събор “Читалището - храм на 

българския дух”

Участие на група самодейци 
в Празник на розата Карлово 

2021 (дефиле)

Участие на председателя на 
НЧ в семинар „Програма за 

общностно развитие“ на БФЖ, 
София

ЮНИ
Детски празник по повод 1 

юни – Международен ден на 
детето

Фолклорен празник 
„Столетово пее и танцува 

2021
ЮЛИ

Участие ЖПГ „Столетовска“, 
ТК „Столетовче“ и 

индивидуален изпълнител 
Габриела Бакалова във 

фестивал „Да запеем песните 
на Средногорието“ с. Чавдар

Участие на председателя 
и секретаря в семинар 

на Фондация „Софийска 
платформа“, Белене 2021 г.

Участие на председателя на 
НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ в 
Национална конференция за 

насърчаване на четенето 2021
АВГУСТ

Организиране на зелено 
училище от НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.“ в с. Чифлик

СЕПТЕМВРИ
Творчески работилници и 

базар на открито в рамките 
на проект „Участвам – творя и 

променям“

ОКТОМВРИ
Участие на секретаря на 

читалището в Международен 
младежки обмен по проект на 
Сдружение „Млади, активни, 
креативни“ – „Youth democrat-

ic voice of future leaders“

Храмов празник – 
Димитровден в Столетово – 

раздаване на курбан за здраве

НОЕМВРИ
Поднасяне на цветя в чест на 
190 години от рождението на 
патрона на с. Столетово – ген. 

Николай Столетов

ДЕКЕМВРИ
Инициатива „Дари картичка 
с послание за Коледа 2021 

– зарадвай баба и дядо 
от село“, организирана 

съвместно със Сдружение 
„Млади, активни креативни“ с. 

Куртово

Въпреки множеството 
ограничения, оставяме 
зад гърба си една 
успшена година.
----------------------
Любомир Петров,
читалищен секретар

Ако от нас - местната 
власт зависиха нещата, 
можеше да постигнем 
много, но при оскъден 
бюджет, това е налице.
Благодарност към 
хората с големи сърца, 
които даряват, за да се 
случва хубавите неща в 
Столетово
----------------------
Мирослав Колев,
Кмет на Столетово

Отчет за дейността на НЧ „Христо Ботев - 1928 г.“ и Кметство Столетово

Коледен базар 2021

Празнична вечер “Коледа в 
Столетово” 

В чест на своя 
патрон: Деца 
от Столетово 
поднесоха цветя 
пред паметника 
на ген. Столетов

На 14 ноември т.г. се 
навършиха 190 го-

дини от рождението на 
ген. Николай Григориевич 
Столетов. В навечерието 
на бележитата годишни-
на, в ранния следобед на 
13.11.21 г., деца от Столе-
тово поднесоха цветя пред 
бюст-паметника на коман-
дира на българското опъл-
чение в Руско-турската ос-
вободителна война, който 
е и патрон на карловското 
Столетово.
На събитието присъст-

ваха кметът на селото 
– Мирослав Колев, както 
и представители на НЧ 
„Христо Ботев – 1928 г.“. 
Събитието уважи и общин-
ският съветник и предсе-
дател на ВМРО-Карлово 
Светлозар Янков.
Кметът на Столетово спо-

дели, че предвид въведе-
ните ограничителни мерки 
във връзка с пандемията 
от Covid-19, не са успели да 
реализират първоначално 
плануваното тържествено 
честване на годишнината. 
Въпреки това, Колев смя-
та, че с този си жест, макар 
и символично, столетовци 
засвидетелстват почитта 
си към своя патрон.
Припомняме, че под зна-

ка на 190-годишнината от 
рождението на ген. Столе-
тов, тази година бе прове-
ден и традиционният фол-
клорен празник на селото 
– Столетово пее и танцува 
2021.

Творчески работилници и базар се проведоха през август и септември
Проектът, който спе-

чели местното чита-
лище по инициатива на 
председателя му Миро-
слав Колев – “Участвам 
– творя и променям”, 
премина през заключи-
телните си фази през 
август и септември т.г.
Бяха организирани и 

проведени няколко ра-
ботилнички за деца. 
В тях се изработваха 
различни сувенири и 
аксесоари, като основ-
ният фокус в работа-
та бе използването на 
природни материали. 
В активностите участие 
взеха 20 деца, заявили 
желание за включване-

то си в дейностите по 
проекта.
Над 150 ръчно израбо-
тени от децата на Сто-
летово артикула бяха 
представени в едносед-
мична открита излож-
ба-базар в центъра на 
селото. Дарените сред-
ства в рамките на база-
ра ще бъдат насочени 

към облагородяване на 
детската площадка в 
долната част на селото 
(пътят за минералната 
баня).
Проект „Участвам – 
творя и променям“ 
цели да създаде актив-
на общност от подра-
стващи, която да бъде 
включена в дейността 

Уважаеми жители на 
Столетово,
информирам ви, че през 

предстоящата 2022 г. 
Кметство Столетово ще 
премине на самостояте-
лен бюджет с отделен 
ЕИК (булстат) и банко-
ва сметка. В тази връз-
ка, плащането на почти 
всички разходи на кмет-
ството ще се осъществя-
ват от тук по банков път.
Формирането на бюджет 

2022 г. ще става на ба-
зата на брой жители по 
постоянен адрес, както и 
големината на уличната 
мрежа, изчислявана по 
формула.
Молбата ми е към тези 

от вас, които живеят в 
Столетово, но нямат по-
стоянен адрес по лична 
карта тук, ако имат въз-
можност, да се регистри-
рат по постоянен адрес 
на територията на Столе-
тово!

Мирослав Колев, 
кмет

СЪОБЩЕНИЕ 
ОТ КМЕТСТВО 
СТОЛЕТОВО:

на местното читали-
ще. Дейностите по 
проекта се осъществя-
ва с финансовата под-
крепа на фондация 
„Софийска платфор-
ма“, в сътрудничество 
с неправителствената 
организация MitOst 
e.V. и фондация „Мер-
катор”.

По проект на ПУДООС 
Кметство Столетово обнови 

детската площадка в центъра 
на селото

Завърши ремонтът на ул. “8-
ма“, частично бе асфалтирана 

ул. “5-та“ в Столетово

Стартирахме дарителска 
кампания за ремонт на 

училището, предстои той да 
стартира през следващата 

година

Бетонирани бяха по-големите 
дупки на територията на 
селото. Инициативата бе 

осъществена с помощта на 
местни младежи
Почистване на 

нерегламентирани сметища в 
землището на Столетово

Подмяна на дограмата на 
сградата и помещенията към 
Пощенска станция в селото

Поставяне на ламаринен 
покрив на конструкцията пред 

Пенсионерския клуб

С двама служители по 
програма “Заетост за теб” 
към читалището - местната 
администрация успяваше 
да поддържа площада, 

зелените площи и градините в 
приветлив вид

Изграждане на нова чешма 
с навес в Гробищен парк - 

Столетово.

Коледарски групи обхождат 
селото в навечерието на 

Коледа


