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Информационен бюлетин 

„Столетово днес“  

 Посвещава се на Столетово и неговите жи-

тели. Издава се с цел да популяризира дей-

ността 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 инфор-

мират за всички значими събития и инициа-

тиви, които са се случили или предстои да 

се случат на територията на населеното мяс-

то. Информационният бюлетин се разпрост-

ранява на хартия! 

 По броя работиха:   

Кметство Столетово 

Любомир Петров - студент по Журналистика  

Предстоят избори за Европейски парламент 2019 – с този 

избор подкрепяме кмета на Столетово и развитието на 

населеното ни място! 

С номер 3 в бюлетината за евровота всеки от избирателите на Столето-

во може да изрази своята подкрепа към ВМРО и евродепутата Ангел 

Джамбазки на 26 май тази година.   

Със своето участие в Еврозибори 2019 и подкрепата си с номер 3, из-

разявате не само подкрепа към един достоен политик - Ангел Джам-

базки е най-разпознаваемият и активен евродепутат сред българските 

представители в Европейския парламент, а и към кмета на село Столе-

тово – Мирослав Колев, и шанса Столетово да се развива все повече 

към по-добро. 

През октомври 2018 година се проведоха предсрочни местни избори в село 

Столетово. Мирослав Колев бе кандидадтът за кмет на населеното място, из-

дигнат от ВМРО-БНД. Същият стана кмет на Столетово с категорична победа 

– с 341 гласа от общо 449 души, упражнили правото си на глас.  

Кандидатът за кмет, издигнат от ВМРО, бе подкрепен от заместник-

председателя на партията и евродепутат Ангел Джамбазки, и карловския ли-

дер Светлозар Янков по време на предизборно събрание в Столетово. Пред 

местните жители, събрали се в читалищния салон, войводите потвърдиха 

качествата на добре познатия на всички кандидат за кмет Мирослав Колев! 

Ангел Джамбазки изрази подкрепата си към Колев с думите „Гласувайте за 

Миро - местен, свестен и известен!“ 

Най-голямото културно събитие в Столетово търси 

спонсори за своята реализация 

За 12-ти пореден път столетовският площад ще бъде огласен 

от българската народна песен и танц. „Традиция и съвремие – 

12-ти НФФ „Столетово пее и танцува“ се организира с подкре-

пата на Община Карлово и Министерството на културата. За 

да може обаче събитието да стане факт са нужни и финансови 

средства. По този повод организаторите се обръщат с молба 

към всички, които могат да отделят на добро сърце, колкото е 

възможно, за да се реализира културното събитие. Призивът е 

както към фирми, така и към физически лица, които могат да 

дарят средства на място в Кметство село Столетово, или по 

банков път.  

Кметът на Столетово изпрати покана за участие до самодейни 

групи и състави към читалища в цялата страна.  

Докладна до община Карлово относ-
но ромските къщи в Столетово 
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Голяма изненада по повод рождения ден                             

на кмета на Столетово 

 
Кметство село Столетово и НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ кани всички деца на празник под надс-

лов „Детство мое – реално и вълшебно“, който ще бъде изпъстрен с много изненади, аниматор и 

вкусни лакомства 

Заповядайте на 1-ви юни (събота) от 11:00 ч. на площадката в центъра на селото!  

Събитието се проведе в София, хотел 

„Маринела“, зала „Силует“ на 15 май 

2019  

Кметът на Столетово Мирослав Колев и 

Любомир Петров присъстваха на офици-

ална церемония по награждаване на сту-

денти и журналисти в конкурса на фон-

дация "Димитър Цонев" на тема "Покажи 

българската мечта“. Поводът за присъст-

вието ни бе участието в организирания 

национален конкурс с видеото "Покажи 

българската мечта: мечтата на едно се-

ло". Главен герой в репортажа е кметът 

на Столетово, който сподели мечтата си: 

„Вярвам в децата и младите хора, които 

помагат, за да можем да живеем в едно 

по-добро място. Да се трудим, да рабо-

тим, наистина, нашето населено място да 

е мястото, в което да градим бъдещето 

си!“. Цялото видео може да видите във 

фейсбук страницата на Столетово, а и в 

сайта на фондация „Димитър Цонев“.  

Макар че видеото не бе сред класира-

ните, радостни сме, че бяхме част от 

това събитие. Макар и некласирана, 

тази малка българска мечта успя да 

стане достояние на достатъчно хора. 

Тръгнахме си от церемонията една 

идея по-мотивирaни за участия в нови 

конкурси и проекти. Вярваме, че с 

постоянство и последователност в 

действията си, можем да постигаме 

нови успехи.  

На събитието присъстваха много ме-

дии и лица, които добре познаваме от 

телевизионния екран, водещ на цере-

монията беше Цветанка Ризова. Освен 

награди за студенти, отличия бяха 

връчени и на активни журналисти. 

Награден в категорията „Репортер“ бе 

Димитър Николов от Нова, а с награ-

дата за водещ на годината бе удосто-

ен водещият на предаването „120 

минути“ Светослав Иванов.  

Детски празник по повод 1 юни - Ден на детето 

 


