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Ангел Джамбазки в Карлово - градът на Апостола  

Информационен бюлетин „Столетово днес“  

 Посвещава се на Столетово и неговите жители. Издава се с цел да популяризира дейността на кметство 

Столетово, читалище „Христо Ботев - 1928 г.“ 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 случили или предстои да се случат на територията на населеното 

място. Информационният бюлетин се разпространява на хартия! 

 По повод предстоящите великденски празници екипът на “Столетово днес” пожелава на своите читатели: 

 Светло Възкресение Христово!  

Посрещнете празника със светлината на християнската вяра и я запазете дълбоко в сърцата си!  

Бъдете постоянни в действията си, за да се увещае с успех всяко Ваше дело!  

Много здраве и благополучие!  
 По броя работиха:   

Кметство Столетово 

Любомир Петров - студент по Журналистика  

В утрото на 22  април – Лазаровден, 

столетовските лазаркини огласиха домовете на 

жителите на селото 

Един от най-почитаните християнски празници, 

предвестник на идващата пролет – това е 

Лазаровден! И тази година самодейците при НЧ 

„Христо Ботев – 1928 г“ с. Столетово, в лицето на 

момичетата, взеха участие в традиционния обичай 

„Лазаруване“. Традицията повелява в деня преди 

Цветница те да наберат цветя за венците, които ще 

оплетат за следващия ден. С тях ще се накичат за 

здраве и берекет. Момите на Столетово, пременени 

в традиционни фолклорни носии, обиколиха 

къщите на селото, пяха обредни лазарски песни и 

благословиха за много здраве, щастие и берекет. 

Стопаните щедро ги дариха с яйца, пари и 

лакомства. 

С номер 3 за Ангел Джамбазки от ВМРО в 

Европарламента 
 

По покана на младшите посланици на ЕП на 22.04.2019 г. в 
СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово се проведе среща разговор 
на тема „България в Европа“ с българския евродепутат Ангел 
Джамбазки. 
В събитието активно участваха 70 ученици от горен курс, 
които задаваха въпросите си, свързани с актуални теми като 
Брекзит и влиянието му върху българите, които работят и 
учат в Англия, пакет „Мобилност“, спорния член 13 от 
Директивата на ЕП за авторското право и др.  
Срещата протече при голям интерес и продължи близо 2 
часа. Господин Джамбазки отговори изчерпателно на всички 
въпроси, а накрая призова младите хора да бъдат активни, 
да участват в кампании, които променят средата, в която 
живеят, а и те самите да организират такива.  

За поредна година: 
Традицията на 
Лазаровден в село 
Столетово 

Носители на българското: 

моми и ергени с танци и песни 

посрещнаха гости в Столетово  
В празничната вечер на Лазар самодейците 

при НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” посрещнаха 

гости от София, както повелява 

фолклорната традиция  

На 22 април във фермата, намираща се в местността 

“Баира”, в близост до стария път за Богдан, групата на 

самодейците посрещнаха гости от София. По покана от 

страна на собственика на фермата Генади Кръстев, 

момичетата и момчетата от селото поздравиха за 

“Добре дошли!” гостите с изпълнението на няколко 

народни песни и танци. С тази родолюбива 

инициатива младите в Столетово за пореден път 

доказаха, че са носители на българското и ще 

предават на поколенията напред красивото ни 

фолклорно богатство. По повод взетото участие кметът 

на селото г-н Колев изрази благодарността си: “Пазим 

българските традиции! Благодаря Ви, момичета и 

момчета! Тази вечер показахме, че в българското село 

пазим българските традиции - живи! От фолклорното 

ни богатство, само можем да черпим от мъдростта и да 

предаваме на поколенията!” 

 

Приемете моите най-сърдечни поздрави в чест на 
най-големия християнски празник – Великден.  

Нека този ден донесе на всички много пролетно 
настроение, сила и светли дни.  

Нека с добри дела станем по мъдри и по толерантни 
по между си!  

Великден е ден на правдата, любовта, мира и 
светлината. Нека възкресяваме в мислите и 
сърцата си това, което е чисто и светло.  

Желая Ви много здраве и доброта в сърцата!
Честит празник!  

 
Мирослав Колев,  

Кмет на село Столетово 

https://www.facebook.com/angel.djambazki?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBlgS9sqLW4Wfp9snv9CVkvqz2Q_ZkXTSFm6xpdHGlqGuEo5TbQX9zHrLuSJmVVWkmIcq9Jy7P92jDM&fref=mentions


Ударно! Доброволци и работници от Кметството 

почистиха улицата,  която води към църквата  
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Стартира благотворителна кампания за дарение на 

книги за столетовската библиотека 

На 16 април само за ден бе почистена улицата, 

водеща към храма „Св. Димитър“ в селото. Участие в 

кампанията взеха доброволци от селото и служители 

в Кметството 

По повод предстоящите празници – Възкресение Христово, а по 

инициатива на кмета, работници и служители от Кметството, 

наред с доброволци взеха активно участие в почистването и 

извозването на събраните отпадъци. Всички жители на Столетово 

знаеха за състоянието на улицата, която води към църквата – 

тротоарът бе обрасъл в треви и храсти, а битови отпадъци като 

чашки от кафе, полиетиленови торбички и опаковки допълваха 

нелицеприятната картината. Днес тротоарът е изцяло почистен и 

се надяваме, всички ние – жителите на Столетово, да пазим 

улицата чиста, за да ни бъде приятно, минавайки от там! По повод 

проведената кампания по почистването г-н Мирослав Колев 

изрази благодарността си към всички, които взеха активно 

участие – „Когато желанието ти е просто: Да живеем в едно по-

уютно и приветливо селце!“, сподели той в социалната мрежа. 

През изминалия месец центърът на 

Столетово бе почистен от излишната 

зеленина и храсти, бяха засадени 

нови цветя 

В унисон с идващата пролет - центърът на 

село Столетово вече е по-чист и цветен! В 

комбинация с априлския пролетен дъжд, 

който сякаш по поръчка дойде навреме – 

площадът на Столетово засия в нова 

премяна! Това се случи благодарение на 

доброволците, които се включиха в 

изрязването на клоните на дърветата, които 

вече бяха стари и ненужни. Отново с 

помощта на работници и служители от 

Кметството градините на площада бяха 

засадени с нови цветя, за да може 

населеното ни място да придава все повече 

уют и красота, както на местните жители, 

така и на гостите на селото. Кметът 

благодари на „най-сериозните“, които се 

включиха при рязането и извозването на 

Кметът на Столетово участва в двудневна кръгла маса 

„Наследство” 

Детски парк “Слънчеви 

усмивки” с нова придобивка 

Подготовка за пролетта: 

цялостно почистване на 

центъра и засаждане на 

цветя  в Столетово 

дървесината, а именно: Иван Иванов, Цанко Цанков, Нейко 

Тодоров, Христо Колев, Анатоли и Милен Лучеви, Минко 

Семков, Димчо Иванов, Недка Семкова, Тодорка Генчева, Стоян 

Гюзелев, Рангел Христев, Христо Димитров, Асен Гогов, Дора 

на пощата и Цветана Петкова - трудът, желанието и искрената 

подкрепа са водеща и движеща сила днес! Колев сподели още, 

че придобитата дървесина, която е над 10 кубика, ще бъде 

използвана за отопление през зимния период на институциите 

в селото - Кметството, Читалището, Пощата и Пенсионерския 

клуб. 

С отбелязване на Международния ден на 

детската книга – 2 април, стартира и 

кампания  по дарение на книги с цел да 

се обнови фондът на библиотеката 

Обновяването на фонда в библиотеката на село 

Столетово ще създаде привлекателен и цветен кът 

за децата и възрастните в населеното място. На 2 

април – рожденият ден на майстора на детската 

приказка Ханс Кристиан Андерсен, се отбелязва и 

Международният ден на детската книга. „Да 

разчупим представата на обществото за функциите 

и ролята на съвременната библиотека, да се 

стимулира детското четене и да се провокира 

интересът към знание и творчество у децата чрез 

използване на традиционни практики и нови 

технологии в библиотеката”, това сподели по 

повод празника и новостартиралата кампания в 

столетовската библиотека, Мирослав Колев. 

Мирослав Колев бе част от събитието, 

което се проведе в Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” на 

28-29 март 

Кръгла маса „Наследство“ се проведе в зала 1 на 

Ректората на най-старото висше учебно заведение у нас. 

Кръглата маса бе съвместна инициатива на Платформа 

„Агора“ и Наследство БГ, а г-н Колев взе активно участие 

във форума, на който бяха обсъдени актуални теми, сред 

които: Нематериалното културно наследство в контекста 

на Европейската година на културното наследство – 2018 

с водещ д.н. Силва Налбантян-Хачерян, която е началник 

на отдел „Регионални дейности“ към Министерство на 

културата; Наследство БГ: представяне на проект „Изграждане 

и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ” от 

чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, СУ „Климент Охридски”, 

ръководител на проекта Наследство БГ и читалища: Проблеми 

на българското национално-освободително движение с проф. д-

р Пламен Митев, Исторически факултет на Софийски 

университет; Какво е наследство? - Разговор с писателя Захари 

Карабашлиев; Наследството на българите в чужбина от доц. д-р 

Мила Маева, Институт по етнология и фолклористика с 

Етнографски музей при БАН; Съвременни предизвикателства 

пред културното наследство от доц. д-р Джени Маджаров, 

катедра „Етнология” на СУ „Климент Охридски”; На събитието 

бе проведена и дискусия на тема “Предизвикателства пред 

местното културно наследство и читалищата”.  

 

През април паркът се сдоби с нови 

люлки, които ще радват освен най-

малките, вече и по-големите 

Нови по-големи люлки смениха пластмасовите 

такива, намиращи се в парк “Слънчеви усмивки” в 

горната махала на Столетово. Люлките 

представляват прецизна ръчна изработка от дърво, 

на което е гравирано името на парка “Детски парк 

“Слънчеви усмивки”, и са дело на  Dra_go’s 

workshop. Те са по-здрави, с по-голяма 

товароносимост, което ги прави подходящи и за по-

големите деца, посетители на парка. Изработката 

им е по инициатива на кмета на Столетово г-н 

Мирослав Колев. Същият сподели новината в 

социалната мрежа, като не скри радостта си и не 

пропусна да благодари на Dra_go’s workshop: “Детски 

парк "Слънчеви усмивки" с нови люлки, които замениха 

бебешките (пластмасови), но за пораснали деца. 

Благодарим на Dra_go's workshop за невероятните люлки 

за повече детски усмивки!”, сподели още Колев. 


