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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
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Инициативата е преди 
всичко жест от стра-

на на екипа на местното 
читалище и кметството 
в Столетово, насочен към 
местни възрастни хора, 
както и такива, които са 
болни или трудноподвиж-
ни. Великденските пакети 
се състоят от трайни хра-
нителни продукти, как-
то и от традиционните 

за празника храни – ко-
зунаци, курабии, праз-
нични сладки и бояди-
сани великденски яйца.

Дейностите се реализи-
раха в рамките на кам-
панията „Заедно за един 
светъл Великден“, която 
тази година се провежда 
за втори път по иници-
атива на местното чи-
талище и кметството в 
Столетово. Една част от 
яйцата, които бяха събра-
ни на Лазаровден, бяха 
сварени и боядисани от 

Местен информационен бюлетин

Със 101 подадени кан-
дидатури от 43 на-

селени места в страната 
приключи конкурсът 
за участие в Прогамата 
за общностно развитие 
2021 на Български фонд 
за жените. Сред 17-те из-
брани участници, които 
ще работят със своите 
общности, е избран е и 
кметът и председател на 
читалището в Столето-
во Мирослав Колев. Това 
става ясно от публикува-
но съобщение в официал-
ната уебстраница на орга-
низацията.

Сферата на дейност, дос-
тъпът до общности, реги-
оналното разнообразие, 
контекстът на средата и 
реалистичността на по-
ставените цели бяха сред 
критериите за оценка на 
кандидатите в Програма-
та, се посочва още в съоб-
щението.  

Избраните участници 
ще преминат през три-
дневно обучение по общ-
ностно развитие, което 
ще се състои през месец 
май, 2021 г. Възможна 
е промяна в периода на 
провеждане на обучение-
то в зависимост от епи-
демичната обстановка, 

свързана с разпростране-
нието на COVID-19.

След обучението учас-
тниците в него ще имат 
възможност да канди-
датстват с проект, който 
да реализират в своята 
общност, като получат 
финансиране в размер 
между 1000 и 2000 лева 
от Български фонд за же-
ните. С получените сред-
ства местното читалище 
планира да реновира и 
обособи стая в близост 
до библиотеката, която 
да представлява инди-
видуално място за рабо-
та и четене към местнат 

Мирослав Колев е сред одобрените участници 
в Програма за общностно развитие 2021

библиотека - своеобраз-
на малка читалня. Това 
става ясно от подадената 
форма за кандидатсване 
по Програмата от Миро-
слав Колев в отговор на 
въпроса: имате ли първо-
начална идея как бихте 
изразходили средствата, 
които ще получите, в слу-
чай че бъдете одобрени за 
участие в Програмата?

Процесът на подбор се 
оказа много труден, за-
щото идеите и профилът 
на всички кандидатства-
ли бяха изключително 
разнообразни, смислени 

и вдъхновяващи. Бихме 
искали да благодарим на 
всички, които отделиха 
време и енергия да спо-
делят своята мотивация 
и идеи с нас, коментират 
организаторите. 

Изводът за нашата ор-
ганизация е, че в стра-
ната има много активни 
граждани, пълни с идеи 
и енергия да работят на 
местно ниво за социална 
промяна и че инициативи 
като тази могат наистина 
да подкрепят техните ка-
узи и да доведат до реал-
на промяна, завършват 
съобщението си от БФЖ. 

екипа на читалището на 
Велики четвъртък, както 
повелява християнската 
традиция. Те подготвиха 
и празничните пакети. 

През 2020 г., в пика на 
пандемията, читалище-
то и кметството в Сто-
летово организираха за 
първи път благородната 
кампания, като идеята 
бе да се съхрани тради-
цията на Лазаровден.

При въведените проти-
воепидемични ограниче-
ния лазарките не можаха 
да обиколят селото как-
то повелява традицията. 
Тогава местните дариха 
яйцата и финансовите 
средства, предвидени за 
столетовските лазарки, 
в читалището. С тяхна-
та помощ кампанията 
достигна до 33-ма са-
мотни възрастни хора.

Тази година „Заедно за един светъл Великден“ достига 
до 60 души от селото, благодарение на дарители – мест-
ни фирми и жители на Столетово, които взеха присърце 
идеята да зарадват хората в затруднено положение в на-
вечерието на светлия християнски празник – Великден.

Кметът на Столетово Мирослав Колев и екипът на чи-
талището отправят сърдечни благодарности към дари-
телите, които за пореден път станаха съпричастни с ка-
узата: ПК „Теодоси Марков“ – магазини КООП, с. Розино 
с председател Мими Петрова; „Тракийски хляб“ ООД 
гр. Пловдив и Симеон Рангелов, с. Столетово; ЕТ „Гали-
на Ушева и СИЕ“, с. Столетово; Веска Ненчева, народен 
представител; Диана Иванова, с. Столетово; Лазарски 
групи при НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“, с. Столетово.

60 души от  Столетово получиха 
великденски пакети в навечерието на 
празника
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На 7 март т.г. по по-
вод Международ-

ния ден на жената. – 8 
март, в Столетово се про-
веде конкурс „Златни 
женски ръце“. Събитието 
се проведе в обособен за 
целта автентичен кът на 
Стария Кьошк в центъра 
на селото.

Конкурсът се реализира 
в две категории „сладки-
ши и печива“ и „плети-
ва“. Общо 18 дами взеха 
активно участие в двете 
тематични категории 
на конкурса, който тази 
година имашене не тол-
кова конкурсен, колкото 
благотворителен харак-
тер.

Общо 220 лв. бяха съ-
брани само за няколко 
часа от разпродадените 
храни и плетива, които 
бяха изложени на Стария 
Кьошк. Средствата бяха 
насочени към кампани-
ята на Столетово „Да по-
правим покрива на учи-
лището, което днес пази 
бита на столетовци“.
Всички участници по-

лучиха благодарствена 
картичка за участие и 
цветя, осигурени безвъз-
мездно от Величка Ста-
нева – Оранжерии „Да-
видар“, с. Столетово.

Ето и пълен списък на 
участниците в конкурса, 
както и конкурсните им 
творби: Донка Брайкова 
– пататник; Донка Луче-
ва – пита; Радка Милева 

– торта; Цветана Пет-
кова – торта; Христина 
Йорданова – солени кош-
нички; Донка Георги-
ева – сладки кошнички; 
Ивет Пенчева – мъфини; 
Искрена Георгиева – зел-
ник; Иванка Георгиева 
– шоколадови топчета; 
Стойка Христова – млин; 
Елена Иванова – тригу-
ни и възелчета; Христи-

Танцов клуб за деца 
и младежи „Сто-

летовче“ с ръководител 
Христина Пръмова участ-
ва в онлайн изданието на 

Танцов клуб „Столетовче“ с грамота от 
участието си в онлайн фолклорен фестивал

143 години свободна България бяха 
почетени в Столетово

За поредна година в 
карловското село 

Столетово традиционни-
ят ритуал Лазаруване бе 
изпълнен както подоба-
ва – две групи лазарки 
обиколиха цялото село, 
като обиколката им за-
почна в ранното събот-
но утро на Лазаровден 
и приключи по обяд. 

От миналото та до днес 
нагиздени моми пеят и 
играят, като посещават 
всеки дом в селото. В тех-
ните песни се възпява и 
благославя трудът на ра-
ботливите стопани, но-
вородените, ергените, 
момите и възрастните. 
Стопаните, от своя страна, 
даряваха лазарките с яйца, 
пари и лакомства. Това е 
обичаят Лазаруване, из-
пълняван от малки и го-
леми моми – столетовки.

По традиция Лазаровден 
се отбелязва на осмия ден 
преди Великден, тази годи-
на това бе 24 април. Праз-
никът попада във Велик-
денския празничен цикъл, 
който отбелязва прехода 

На Лазаровден в Столетово: 
две групи лазарки обиколиха 
цялото село

между зимата и пролетта.
Поради въведените огра-

ничения във връзка с коро-
навируса миналата година 
лазарките не обикаляха в 

селото. За да запазят тра-
дицията, макар и под дру-
га форма, тогава по ини-
циатива на столетовското 
читалище и активно учас-

тие от страна на местната 
общност бе проведена за 
първи път благородна-
та кампания „Заедно за 
един светъл Великден“. 

фестивала „Среди Зима 
на мегдана“ с. Радилово, 
общ. Пещера. Групата при 
НЧ „Христо Ботев – 1928 
г.“ с. Столетово участва 

с два танца – „Граовско 
хоро“ и „Селско шопско“. 
През март самодейната 
танцова група получи 
грамота и плакет за учас-

тието си, а представянето 
им може да бъде видяно 
във фейсбук страницата 
на читалището.
Тази година тради-

ционният фолклорен 
фестивал на с. Радило-
во се проведе онлайн 
на 26.02.2021 г., като бе 
излъчен в поредица от 
видеа в официалната 
фейсбук страница на 
фестивала. По данни 
на НЧ „Зора – 1903 г.“ 
с. Радилово, участие 
във фестивала са взели 
132 групи и 23 индиви-
дуални изпълнители 
от 77 населени места в 
цялата страна.

По повод 8 март: конкурс „Златни женски 
ръце“ се проведе в Столетово

на Лилова – тутманик; 
Христина Няголова – 
пита; Радка Стефанова 
– шалове и шапки; На-
талия Стефанова – пле-
тено цвете и скрънчита; 
Ганка Шошева – скрън-
чита; Христина Чолако-
ва – гривна с шевици от 
мъниста; Христина Въл-
чева – плетени блузи и 
елеци. 

Сред официалните 
гости, наред с кмета на 
Столетово – Мирослав 
Колев, бяха и Светло-
зар Янков – председа-
тел на ВМРО-Карлово, 
Илиян Янев и Бочо Бо-
чев, общински съвет-
ници от структурата на 
ВМРО-Карлово.

В 19:00 ч. се проведоха 
празнични илюмина-
ции, осигурени от об-
щинските съветници, 
които уважиха праника 
на Столетово.

На 3 март от 11:00 
ч. с кратка ли-

тературно-музикална 
програма столетовци 
отбелязаха 143-годиш-
нината от Освобожде-
нието на България.

С празничен рецитал, 
песни и поднасяне на 
венци и цветя жители 
и гости на селото засви-
детелстваха признател-
ността си към занйните 
и незнайни герои, за-
гинали за Свободата на 
България.


