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Информационен бюлетин 

„Столетово днес“  

 Посвещава се на Столетово и негови-

те жители. Издава се с цел да популя-

ризира дейността на кметство Сто-

летово, читалище „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 съби-

тия и инициативи, които са се случи-

ли или предстои да се случат на тери-

торията на селото.  

По броя работиха:   

Кметство СТОЛЕТОВО 

Любомир ПЕТРОВ - студент по 

Журналистика  

В карловското село Столетово 
вчера се проведе празник под нас-
лов „Детство мое реално и вълшеб-
но“ по повод 1 юни – Междунаро-
ден ден на детето. Кметство село 
Столетово и НЧ „Христо Ботев – 
1928 г.“ организираха невероятен 
празник за децата на селото. За 
доброто настроение на малчугани-
те се погрижи аниматор, който из-
рисува детските лица и забавлява 
техните сърца. Детската площадка 
в центъра на селото бе изпълнена с 
много песни, танци, игри и незаб-
равимите емоции, където децата 
отпразнуваха своя 1 юни подоба-
ващо. За малчуганите бяха подгот-
вени и подаръци, осигурени от  

Столетово пее и танцува - за любовта към 
българското ство. За да почувстват      ма-

гията на българския народен 
танц и „сърцето и душата“ да 
заиграят в ритъма на тъпани 
и гайди. За да видят, че бъл-
гарщината е още жива и    
нейното опиянение се носи 
из въздуха навсякъде. 

„Столетово пее и танцува“ е 
показател за това, че връзка-
та между поколенията е все 
още жива. Във фестивала 
вземат участие стари и мла-
ди, събират се на площада 
заедно, за да могат по-
старите да предадат на най-
малките от репертоара на 
българското народно  твор-
чество.  

Всеки един, дал своя при-
нос за осъществяването на 
това събитие - самодейци-
пазители на българското 
творчество, организатори и 

спонсори създават „Столетово пее 
и танцува“ - фестивал за любовта 
към българското. 

Фолклорното ни богатство ще 
продължава да живее във всеки 
един от нас, докато го има фести-
вала и хората, благодарение на 
които се осъществява. А него 
трябва да го има, за да ни напом-
ня, че преди всичко сме българи с 
„дълбоки корени и неувяхващи 
традиции“.  

Всеки, усетил магията на 
„Столетово пее и танцува“ си 
тръгва оттук с чувства на любов, 
възторг и гордост.  Любов към 
България и неизчерпаемото 
ѝ фолклорно богатство. Възторг и 
гордост от това колко много хора 
съхраняват любовта и я възпита-
ват у идното поколение.  

Човек няма как да остане  без-
различен и към красотата, която 
носи всичко това – хората, песни-
те, танците.  

В българската културна па-
мет има институции, които 
никога не биха могли да бъ-
дат заличени. Те са изключи-
телно силно емоционално на-
товарени заради функциите, 
които изпълняват. И след ка-
то в тежките времена на роб-
ство българският човек е съ-
умял да създаде единно сре-
дище за култура, успяло да 
съхрани функциите си и до 
днес, то това говори доста-
тъчно за тяхната сила. 

Тези институции са народ-
ните читалищата – единстве-
ните по рода си културни ин-
ституции в България, които 

се посещават от най-
малките до най-
възрастните. Те са необ-
ходими и на днешното об-
щество, за продължават 
да поддържат искрицата 
на българската духовност!  

Минало, Настояще и Бъ-
деще - три думи, които 
ясно описват концепцията 
на българското читалище 
днес.  

Читалищата трябва да 
бъдат пазители на славно-
то МИНАЛО, на  неизчер-
паемия източник на вдъх-
новение – българското на-

родно творчество, събрано в 
песните, танците, традициите 
и обичаите.  

Те трябва да продължават да 
са възродители на устремения 
български дух, който с нови 
сили трябва да се поддържа и 
в НАСТОЯЩЕТО, за да не 
угасне пламъкът, завещан ни 
от предците.  

И всичко това с мисъл за БЪ-
ДЕЩЕТО – защото читалището 
е преди всичко дом на бъл-
гарщината, средище, в което 
трябва да продължи да се 
възражда културата, писме-
ността и духовността.  

Столетово е едно от селата в 
карловската община с изявени 
културни събития, които всяка 
година с нови сили възраждат 
духа на българското народно 
творчество. Местните се стремят 
да пазят корените си и да ги 
предават на идното поколение.  

Едно от най-значимите култур-
ни събития, които се провеждат 
в населеното място е Национа-
лен фолклорен фестивал 
„Столетово пее и танцува“. Вече 
12 години подред, НЧ „Христо 
Ботев – 1928 г.“ и Кметство село 
Столетово, със съдействието на 
Министерството на културата, 
което подкрепя фестивала в 
последните няколко години, Об-
щина Карлово, фирми-спонсори 
и     физически лица, които да-
ряват,  успява да се осъществи 
това общополезно събитие. 

Последните два дни на юни 
малкото китно селце се съживя-
ва и разцъфтява в ритъма на 
българската народна песен и 
танц. Два дни, които събират в 
селото на мегдана месните и 
много гости. Всички те, събрали 
се тук, за да се насладят на кра-
сотата на фолклорното ни богат-

езиков учебен център „Хелен 
Дорон ”, София. Лакомства и 
балони с усмивки бяха осигу-
рени от кметството и семейство 
Нина и Илиан Бакалови.  

С много усмивки и радост 
децата на Столетово изра-
зиха своята благодарност 
към организаторите на 
празника. 

„Фестивал на обредните хлябо-
ве и пити - месим, за да се сме-
сим и забавляваме“ се проведе 
на 22 юни на открита сцена в 
центъра на село Куртово, общи-
на Карлово 

Девойките от танцов клуб Столе-
тово взеха участие във фестивала, 
който се организира за първи път в 
карловското село Куртово. Събити-
ето е част от програмата на Плов-
див 2019 –Европейска столица на 
култура и се организира от НЧ 
„Пробуда-1933“ с. Куртово и Кметс-
тво село Куртово, съвместно с Фон-
дация „Пловдив 2019“. Нашите мо-
мичета се представиха отлично и 
получиха грамота за участие и ме-
дал от организаторите. 

Празникът на обредните хлябове 
и пити се провежда с цел популя-
ризиране на българските традиции, 
свързани с кулинарната култура, 
съчетани в българската обредност 
с народните песни и танци. 

 Всички гости на събитието имаха 
възможността да се включат в 
уъркшопите за замесване на     

хлябове и питки на открито, 
рисуване върху брашно, изра-
ботване на сувенири от тесто, с 
което показаха, че пред хляба 
всички сме равни, а месенето е 
терапия за душата.  

За отлич-

ното си 

предста-

вяне мо-

мичетата 

бяха наг-

радени с 

грамота и 

медал  

Читалището - дом на българщината  
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Министерството на културата  
Община Карлово  
„Елит Консерв 33“, Столетово  

Мандра „Биков“, Кърнаре  
„Ушеви – Галина Ушева и СИЕ“, Сто-

летово  
„Био Култури” ЕООД, Столетово  
„Итали – Трифонов и СИЕ“, Ведраре  
„Мерцедес“, Кърнаре  
„Орион - Матееви“, Карлово  

КООП – Розино  
Мандра Домлян  
Кафе автомат Павлови  
„Бамекс“, Карлово  
„Станулови“, с. Столетово  

Семейство Иванка, Ранчо и Цанко 
Цанкови  

Семейство Елена и Цветомир Иванови  
Семейство Мария и Данаил Иванови  
Семейство Иванка и Кръстьо Кръстеви  
Семейство Радка и Христо Милеви  
Семейство Ганка и Димчо Иванови  

Семейство Дора Генчева и Митко Кун-
чев  

Семейство Ивелина и Христо Колеви  
Семейство Радка и Стоян Бочеви  
Семейство Стефка и Стоян Пръмови  
Борислав Мичев  

Нейко Тодоров  
Станимир Николов  
Таня Гюзелева  
Иван Ненов – Чалъма  
Иванка Няголова  

Ирина Дончева  
Жените от кафе „Кьошика“  
Георги Денков 

 

Министерството на културата  
подкрепя „Традиция и съвремие -  
ХII-ти НФФ Столетово пее и танцува” 

Неформална група „Младите за Столетово“  с 
престижна номинация  
Годишни награди за добро-
волчество TimeHeroes ГЕОРИ-
ТЕ 2019 бяха връчени в Sofia 
LOVE CLUB на 6 юни тази го-
дина  

Сред номинираните участници 
в ежегодния конкурс на Time-
Heroes ГЕРОИТЕ 2019 бяха и 
младежите на Столетово, които 
вече сформираха своята група 
за доброволчество в населеното 
място. Макар и неформална, гру-
пата „Младите за Столетово“ ак-
тивно разпространява мисията 
на доброволчеството в селото, 
като набира все повече членове 
в състава си. 

Благодарение на активната ра-
бота, която вършат младите мо-
мичета и момчета, Столетово 
всеки ден става все по-красиво 
и приветливо място за живеене. 
Сред доброволческите инициа-
тиви, които са реализирани на 
територията на Столетово са 
окосяването на училищния двор, 
тревните площи и премахването 
на старите клони на дърветата 
по площада, което беше свърше-
но напролет. Както „Столетово 
днес“ неведнъж е съобщавал в 
броевете си, кметът на Столето-

во Мирослав Колев никога не 
забравя да изрази благодар-
ността си към младите, които 
помагат, за да се случват ху-
бавите неща в Столетово. И 
този път кметът изрази бла-
годарността си по повод съ-
битието, на което присъства-
ха част от младежите: 
„Благодаря на всички млади 
и по- възрастни хора от село 
Столетово, че всеки ден доб-
роволчестват в името на доб-
рите дела и благото на наше-
то село. Бяхме сред номини-
раните организации в трети-
те Годишни награди за доб-
роволчество ГЕРОИТЕ 2019!“  

Няколко дни след провеж-
дането на събитието на Time-
Heroes ГЕРОИТЕ 2019, от ор-
ганизаторите бе получено и 
благодарствено писмо: 

„Здравейте, прекрасни хора 
от "Младите за Столетово"! 
Чест и почитания от името на 
всички членове на журито в 
третите Годишни награди за 
доброволчество ГЕРОИТЕ 
2019! Вашата кауза е една от 
132-те достойни номинации, 
които изпълниха със смисъл 

тазгодишното издание на награ-
дите. Благодарим ви за вдъхно-
вението. Благодарим ви, че сте 
част от все по-голямата общност 
на хората, които превръщат вре-
мето и уменията си в сила на 
промяната. И предават доброто 
нататък. За нас е чест. Нямаме 
търпение за следващите ви голе-
ми дела. С поздрав, Екипът на 
TimeHeroes“ 

Част от младежите заедно с кмета по време 

на събитието в Sofia LIVE CLUB  

Дворът на училището, в сградата на което днес 

се помещава Етнографска сбирка на занятите 

на Столетово, бе окосен доброволно от  Миро-

мир Лучев,  Теодор Лучев и Милен Лучев.  

Кметът на Столетово Мирос-
лав Колев за пореден път из-
рази благодарността си към 
всички онези, които полагат 
усилия съвсем доброволно, 
за да променят облика на 
селцето, в което всички ние 
– столетовци живеем!  „Благодаря на момчетата, 

които отделиха от 
времето си и окосиха 

двора на училището!“  

МИРОСЛАВ КОЛЕВ: 

Всеки може с пари, но 
малко от добро сърце. 
Ако повече хора 
повярват, че доброто е 
заразно!“  

МИРОСЛАВ КОЛЕВ: 

Почистени бяха и тревните площи на пло-

щада отново на добра воля от страна на 

младежите. Поддържането на Столетово в 

един по-приветлив вид  ще допринесе 

както за уюта на жителите, така и  за гос-

тите на селото.  

Уважаеми столетовци,  

по повод предстоящия 
фолклорен фестивал на 29 и 
30 юни, на който се очаква 
да посрещнем гости от 
близо и далеч, молим ви да 
почистите пред домовете си 
от треви, храсти и отпадъци.  

Нека заедно покажем, че 
Столетово е село за пример!  


