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Информационен бюлетин 
„Столетово днес“

 Посвещава се на Столетово и не-
говите жители. Издава се с цел да 
популяризира дейността на кмет-
ство Столетово, читалище „Хрис-
то Ботев - 1928г.“ и пенсионерски 
клуб „Георги поп Райков“ сред жи-
телите и гостите на селото. Всеки 
месец жителите на Столетово ще 
имат възможност да се информи-
рат за всички значими събития и 
инициативи, които са се случили 
или предстои да се случат на тери-

торията на селото. 

По броя работиха:  
Кметство СТОЛЕТОВО

Любомир ПЕТРОВ

Кметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетово ФЕВУАРИ-МАРТ 2020

С пламенен реци-
тал на „Опълченците 
на Шипка“, рецитал 
от децата на Столе-
тово и поднасяне на 
венци и цветя пред 
бюст-паметника на 
ген. Николай Столе-
тов, жители и гости 
на населеното място 
отбелязаха Нацио-
налния празник. 
Честването по повод 

Освобождението на 
България в Столето-
во бе уважено от г-н 
Стойо Карагенски – 
заместник-кмет на 
община Карлово; за-
мес тник-нача лник 
щаб на 61 Стрямска 
механизирана бри-
гада Карлово под-
полковник Николай 

Генчев; Илиян Янев 
– общински съвет-
ник от ВМРО-Кар-
лово; Славчо Тодо-
ров – дългогодишен 
кмет на  населеното 
място, по чиято ини-

циатива бе поставен 
бюст-паметника на 
ген. Николай Столе-
тов в центъра на се-
лото. 
В словото си замест-

ник-кметът на Кар-

Международния ден 
на жената – 8 март, 
който по традиция се 
отбелязва всяка година 
от Пенсионерски клуб 
„Георги поп Райков“ с. 
Столетово, тази година 
се проведе в Камерната 
зала на читалището, за-
едно децата от селото. 
Празничен рецитал и 

песни бяха подготвили 
малчуганите от населе-
ното място. С кратката 
литературно-музикал-
на програма децата от-
правиха  своя поздрав 
към своите майки и 
баби. Те от своя страна 
им благодариха, гоща-

вайки ги с различни 
домашно приготвени 
ястия. Децата бяха под-
готвили и гатанки, от-
говорите на които леко 
затрудниха гостите. 
По време на празника 
децата със завързани 
очи и само с докосване 
трябваше да познаят 
своите майки и баби. 
Няколко дни преди 

празника в библиотека-
та бе открита и тематич-
на арт работилничка. С 
изработените картички 
и пролетни цветя деца-
та изненадаха дамите 
от пенсионерския клуб 
и гостите, които уважи-

ха празника.
Своеобразната по-

черпка е традиционна 
за посетителите на пен-
сионерския клуб, които 
ежегодно се събират, за 
да отбележат подобава-

що Международния ден 
на жената с наздравици 
и песни. Тази година 
обаче, млади и стари се 
събраха, за да си благо-
дарят взаимно за гри-
жите и любовта!

Местен информационен бюлетин

Читалището в Столетово с представител в про-
грамата „Европа като общност на гражданите“

Секретарят на НЧ 
„Христо Ботев – 1928 г.“ 
с. Столетово - Любомир 
Петров, е един от 25-те 
участници, които ще се 
включат в обучителната 
програма на Фондация 
„Софийска платформа“ – 
„Европа като общност на 
гражданите“. Това стана 
ясно след обявяване на 
резултатите от фондаци-
ята в началото на януа-
ри т.г. По информация 
на организацията 70 са 
били получените канди-
датури за участие в про-
екта, а селекцията от 25-
те активни граждани от 
страната е направена въз 
основа на няколко крите-
рия, сред които: интерес 

на кандидата по общест-
вени, социални или кул-
турни теми; добро по-
знаване на проблемите 
на местната си общност; 
вяра в силата на доброто 
образование; желание за 
подобряване на средата в 
местната си общност. 

От фондацията посоч-
ват още, че предимство 
е дадено на кандидати-
те, които имат предишен 
опит с теми/дейности, 
свързани с гражданско 
участие и гражданско об-
разование. 

Секретарят на читали-
щето ще премине 5 обу-
чителни модула от по 
3 дни всеки в периода 
януари – март 2020 г., в 

които ще усвои ключо-
ви знания и умения за 
реализиране на проекти 
на местно ниво, активи-
зиране на местни общ-
ности в граждански ини-
циативи; възможности 
за участие в различни 
европейски проекти за 
финансиране; работа с 
доброволци, училищни 
общности и местни ме-
дии, гражданско образо-
вание, права и демокра-
ция.

Проектът „Европа като 
общност на граждани-
те“ е инициатива на не-
правителствената ор-
ганизация MitOst e.V. 
и Фондация „Софийска 
платформа”, като се фи-

нансира от Фондация 
„Меркатор”. Първият от 
петте обучителни моду-
ла се проведе между 31-и 
януари и 2-ри февруари 
тази година.

С пламенен рецитал и поднасяне на венци 
и цветя столетовци отбелязаха 3 март 

лово напомни, че не 
бива да забравяме 
историята си, въпре-
ки опитите тя да бъде 
подменена. Стойо Ка-
рагенски се обърна 
и към събралите се 
на площада родите-
ли, приканвайки ги 
да напомнят на де-
цата си за делото на 
знайните и незнайни 
герои, взели участие 
в Освободителната 
война. 
Отбелязването на 

142 годишнината 
от Освобождението 
премина под  звуците 
на българския химн 
и приемане на почет-
ния караул на 61 СМБ 
Карлово.

г-н Стойо Карагенски - зам.-кмет на община Карлово с поздрав към 
жителите и гостите на Столетово

С кратка литературно-музикална програма, гатанки и тематични игри 
деца и възрастни си благодариха за грижите и любовта. 

Снимка: Любомир Петров по 
време на честването на 3 март в 

Столетово

Децата на Столетово и местният пенсионерски клуб 
отбелязаха 8 март заедно

Продължава кампанията
 „УЧАСТВАМ-ДАРЯВАМ-ПРОМЕНЯМ“

Това съобщи кметът на населеното място Мирослав 
Колев. Той не пропусна да изрази и благодарността 
си към първите за новата година дарители в кампа-
нията, организирана от Кметство Столетово: Мебели 
„Николови“ - Павел Николов, Достана Кацарева - с. 
Столетово; семейство Павлина и Трифон Стойнови. 

КРАТКИ НОВИНИ: НОВИНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СМЕ ПИСАЛИ СТАТИИ, 
НО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ!

Сирни заговезни и Баба Марта бяха 
отбелязани на площада в Столетово
Двоен празник отбелязаха столетовци на 1 март - 

Сирни заговезни и Баба Марта бяха отбелязани с тра-
диционните кукерски игри и посрещането на Баба 
Марта в центъра на селото. Преди това кукерската 
група на Столетово взе участие в празника „Старчо-
вден“, провеждан ежегодно в общинския център,  ку-
керските празници в с. Климент и с. Слатина.

Столетовските кукери с участие в 
НФМИ „На гости у Шопско“ в Елин Пелин

За втора поредна година кукерската група на Сто-
летово взе участие в Националния фестивал на 
маскарадните игри, провеждан в гр. Елин Пелин. 
Фестивалът цели да представи многообразието на 
маскарадната традиция, свързана с кукерството и 
да популяризира маскарадните игри от различните 
фолклорни области. 

Предстои откриването на първия 
великденски базар в читалищната 

библиотека
Обичате ли да 

танцувате? 
В библиотеката стар-

тира записване за шко-
ла по народни танци за 
възрастни. Желаещите 
могат да заявят участие в 
библиотеката, където ще 
получат повече инфор-
мация. 

Група за танци ще бъде 
сформирана само при 
достатъчен брой жела-
ещи, съобщават още от 
местното читалище. 
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Самодейци от НЧ „Хрис-
то Ботев – 1928 г.“ село 
Столетово се включиха за 
първи път в празничната 
програма на фестивала 
„Московска Масленица“ 
в дните между 21 и 27 
февруари т.г. на Манеж-
ния площад. Фестивалът 
се организира със съдей-
ствието на Агенцията 
за исторически проекти 
„Ратоборци“ и Национал-
ното туристическо пред-
ставителство на Бълга-
рия в Русия. Центърът на 
руската столица се пре-
върна в огромна сцена, 
на която освен стотиците 
павилиони, в които тра-

диционно се приготвят 
палачинки, столетовска-
та кукерска група  пред-
стави богата фолклорна 
програма. Традиционно 
празникът се отбелязва 
в края на зимата, като 
празненствата напомнят 
за идването на пролетта 
и гоненето на злите сили, 
подобно на българския 
Сирни заговезни. 

В продължение на седем 
дни, събралото се руско 
множество, сред което и 
голяма българска общ-
ност, се наслаждаваха 
на автентични българ-
ски традиции и обичаи. 
Наред с уникалните ку-

керски игри, под съпро-
вода на тъпани и гайди, 
на площада се вихриха и 
кръшни български хора. 
Между 12.30 и 19.30 ч. 
в седемте фестивални 
дни, кукерската група 
от Столетово участва и в 
представителни дефиле-
та. Хиляди развълнува-
ни гости, преминавайки 
през центъра на руската 
столица по време на фес-
тивала, си правиха сним-
ки  с участниците и ги 
поздравяваха. 

По време на участието 
във фестивала „Москов-
ска Масленица“ кметът 
на Столетово Мирослав 
Колев се срещна с посла-
ника на България в Ру-
ската Федерация Н. Пр. 
Атанас Кръстин и г-жа 
Катя Жекова от Нацио-
налния туристически 

център към българското 
министерство на тури-
зма. В рамките на офици-
алната среща послани-
кът изказа възхищението 
си от представянето на 
кукерските състави, Ко-
лев благодари за топло-
то посрещане и сподели 
надеждата си за бъдещо 
съвместно сътрудничест-
во. Зинаида и Анатолий 
Столетови – родственици 
на ген. Н. Столетов, прис-
тигнаха на фестивала, за 
да се срещнат със своите 
приятели от Столетово. 
Другата представителна 
българска група, която 
взе участие във фестива-
ла, бе от читалището в с. 
Айдемир, общ. Силистра. 
Столетовските самодей-
ци създадоха много нови 
приятелства и си обе-
щаха съвместни бъдещи 
инициативи. 

Дебютното издание на 
световната Нощ на кни-
гите за Хари Потър отбе-
ляза засилен интерес от 
страна на децата, които 
посетиха събитието на 
столетовската библио-
тека. Десетки развълну-
вани деца от населеното 
място се събраха в камер-
ната зала на НЧ „Христо 
Ботев - 1928 г.“, за да се 
насладят на магична-
та програма, която бяха 
подготвили от екипа на 
читалището. Събитието 
се проведе с цел да прово-
кира интереса на децата 
към книгите и четенето, 
а историите за момчето 
магьосник са вдъхнови-
ли хиляди деца по света 
да обърнат поглед към 
пълния с приключе-
ния свят зад кориците. 

Шестото издание на 
събитието тази година 
се проведе под мотото 
„Тримагическият тур-

нир“. По този повод ве-
черта започна с четене 
на частта „Тримагиче-
ският турнир“ от книгата 
„Хари Потър и Огненият 
бокал“. След това децата 
сами пуснаха лист с име-
то си в огнения бокал, 
който бе част от праз-
ничната декорация на 
залата. Смело потвър-
дили участието си в ма-

гичната вечер, децата се 
включиха в тематичната 
игра Тримагическа ша-
рада. Според правилата 
на играта участниците 
трябваше да разиграят 
различни забавни сце-
ни, вдъхновени от света 
на магията, като същите 
бяха изтеглени от маги-
ческа сребърна шапка. 
Сред предизвикателства-
та, които отреди магиче-
ската шапка, бяха плу-
ване в Черното езеро на 
Хогуортс, ядене на рибо-
расли, полет с метла, из-
пълняване на призовава-
ща магия и много други. 

Нощта на книгите за 
Хари Потър продължи 
със забавна фотосесия 
с подготвената декора-
ция, фото рамка и уши-
те на Доби. Гостите се 
почерпиха с тиквен сок, 

Кукери от Столетово гониха 
злите сили в центъра на Москва

Витрина с книги за 
Левски по повод 147 
години от гибелта му

По повод 147 години 
оПо повод 147 години 
от гибелта на Апостола 
на свободата читалищ-
на библиотека при НЧ 
„Христо Ботев - 1928 г.“ с. 
Столетово изнесе витри-
на с книги, представящи 
живота и делото му. Кни-
жната витрина се поме-
щава в библиотеката за 

периода от 17 до 21 фев-
руари, като всички малки 
и големи читатели имаха 
възможността да разгле-
дат на място или заемат 
за четене у дома книгите, 
които събудят интереса 
им. 

Сред заглавията, които 
бяха изложени на изне-
сената витрина присъст-

ваха интересни четива 
както за малките кни-
жни любители, така и за 
по-възрастните. Откро-

яваха се заглавия като 
“Васил Левски по спо-
мени на Васил Караива-
нов - първи братовчед 

на Апостола” от Петър 
В. Караиванов, “Безпо-
добния Апостол” от Кон-
стантин Дуфев, “Уроците 
на Апостола” в състави-
телство от Дора Чаушева 
и проф. д.и.н. Иван Стоя-
нов, “Огнена диря” на 
Мария Хаджи Киркова 
и други. На най-малките 
читатели им бе предоста-
вена възможността да се 

запознаят с Апостолово-
то дело, разглеждайки 
илюстрованите книжки, 
част от витрината и фон-
да на детския библиоте-
чен кът. Всички, които 
посетиха библиотеката 
в рамките на изнесената 
книжна витрина, полу-
чиха като подарък кар-
тичка с лика на Апос-
тола, предоставена от 

ВМРО-Карлово.
В седмицата посветена 

на Апостола столетов-
ската библиотека получи 
като дарение и най-нова-
та книга за Левски, която 
излезе в навечерието на 
19-ти февруари - „Нови 
документи за издирване-
то и следствието срещу 
Васил Левски и участни-
ците в Арабаконашкия 

обир”. В изданието са 
събрани свидетелства, 
резултат от изследова-
телската работа на На-
ционален музей “Васил 
Левски” гр. Карлово и се 
представя от директора 
Дора Чаушева, уредника 
в музея Виктор Комбов и 
проф. д-р Пламен Митев, 
преподавател в Софий-
ски университет.

разпределящи кексчета, 
желирани риборасли и 
водни бръмбари. Кулми-
нацията на Нощта бе дву-
часовата прожекция на 
филма „Хари Потър и Ог-
неният бокал“. След края 
на филма присъстващите 
взеха участие в магиче-
ска кръстословица, отго-
ворите  на която доведоха 
до разкриването на тайна 
дума. Споделяйки тайна-
та дума на служител от 
Министерството на маги-
ята, всички присъстващи 
получиха сертификат за 
участие в Нощ на книги-
те за Хари Потър 2020 
г. Освен свидетелство 
за участие в събитието, 
полученият документ 
„удостоверява правото 
им да използват силата 
на магията за сътворя-
ване на добри дела“.

„Нощ на книгите за Хари Пот ър“ се проведе за 
първи път в библиотеката


