
НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2020Кметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. СтолетовоКметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетово НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

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

Кметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетово НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ2020

Народно читалище 
„Христо Ботев – 1928 

г.“ с. Столетово тази го-
дина се включи за първи 
път в движението Щедри-
ят вторник с кампанията 
„Коледен подарък от сър-
це за всяко дете“. Щедри-
ят вторник се отбелязва в 
първия вторник на декем-
ври, който тази година бе 
на 1-во число.  В над 110 
държави по целия свят де-
нят е известен като  Свето-
вен ден на дарителството и 
доброволчеството, в който 
благотворителните орга-
низации използват силата 
на социалните медии, за 
да достигнат до сърцата 
на милиони дарители.

Първоначално кампани-
ята „Коледен подарък от 
сърце за всяко дете“ пред-
виждаше събирането на 
средства в размер на 1500 
лв. за закупуване на играч-
ки, които да  бъдат опако-
вани като красиви коледни 
подаръци, за да достигнат 
до 55 деца в нужда в наве-
черието на Коледа. Кам-
панията успя да събере 
светкавично първоначал-
но зададената целева сума, 
което бе стимул за повиша-
ването й на 2500 лв., а бро-
ят подпомогнати деца на 
80. Това са деца от уязвими 
социални групи, до 10-го-
дишна възраст, от селата  
Столетово, Кърнаре, Кур-
тово, Горни Домлян, Бегун-
ци, Климент и Клисура. 

Читалището в Столето-
во бе  избрано за участие 
в т. нар. „Акелератор за 
Щедрия вторник“, ор-
ганизиран от Фондация 
„Бикоуз в помощ на бла-

готворителността“ за 
първа година. Кратката 
обучителна програма бе 
насочена към мотивирани 
организации, които искат 
да се обърнат към дарите-
лите и заедно да променят 
своите общности и среда.

Щедрият вторник е гло-

бална инициатива. Иде-
ята се появява в САЩ 
през 2012 г. като реакция 
спрямо Черния петък и 
манията по безконтрол-
но пазаруване по праз-
ниците, когато повечето 
хора, заливани отвсякъде 
с рекламна информация, 

Местен информационен бюлетин

Читалището в Столетово се включи в Щедрият 
вторник 2020 с дарителска кампания за Коледа

купуват твърде много и 
ненужни вещи. Щедри-
ят вторник(GivingTuesday) 
се отбелязва за първи път 
в България през 2014 г. 
по инициатива на Фонда-
ция BCause, член на CAF 
Global Alliance. Създаден 
е и сайт, с идеята да при-
влича съмишленици.

ЦЪРКВАТА В СТОЛЕТОВО С 
ПОДМЕНЕНА ДОГРАМА ПРЕДИ 

ПРАЗНИЦИТЕ
Над 4000 лв. белязаха с успех края на 
кампанията по събиране на средства, 
80 деца бяха зарадвани за Коледа
Над 4000 лв. бяха събрани в рамките 

на кампанията за коледни играчки, 
която инициира столетовското читалище. 
80 деца получха комплекти с играчки в на-
вечерието на Коледа, заедно с богат пакет с 
лакомства. 

 3625 лв. са събраните средства в Плат-
формата към затварянето на кампанията 

на 3 декември т.г., като към тях се доба-
вят още 738 лв., набрани чрез ДМС пор-
тала.
В деня на Щедрия вторник

Първоначално обявена целева сума 
от 1500 лв. бе събрана само в рамките 
на ден – в деня на Щедрият вторник. 

Читалищна работил-
ничка за ръчно изра-

ботени подаръци „Подарък 
за теб“ отвори врати на 16 
ноември т.г. Освен физи-
чески магазин, който се 
помещава в къщичката на 
площада, работилничката 
поддържа и собствен он-
лайн магазин във Фейсбук 
страницата „Читалищна 
работилничка Подарък за 
теб – онлайн магазин“. 

Разнообразие от ръч-
но изработени подаръ-
ци, плетива, декорации и 
сувенири, изработени от 
различни материали, се 
предлагат в читалищната 
работилничка на Столето-
во. Това е най-новата ини-
циатива на местното чи-
талище, която има за цел 
създаването на нещо ново 
и красиво за родното Сто-
летово. Това става ясно от 
обръщението, публикува-
но в официалната Фейсбук 
страница на читалището. 
Работилничката ще обно-
вява своя асортимент це-
логодишно, а двата големи 

базара – коледен и велик-
денски, ще продължат 
своите издания вече като 
част от дейността на чита-
лищната работилничка.

Организаторите допъл-
ват още, че нямат особени 
претенции за професио-
нализъм и изчерпателност 
в тази област, но силно 
вярват, че с подкрепата на 
местната общност, както и 
на тази онлайн, един ден 
ще представят дейността 

Работилничка за ръчно изработени 
подаръци отвори врати в Столетово

си с гордост и ще просла-
вят Столетово наблизо и 
надалеч.

Къщичката на площада 
бе реновирана с начало-
то на есента – постави се 
вътрешна изолация, бяха 
изработени и монтирани 
дървени рафтове.

В средата на ноември в 
нея бяха заредени всички 
изработени артикули.

Екипът на местното чи-
талище работи по реали-

зирането на най-новата си 
инициатива месеци преди 
официалното й стартира-
не. 

Вдъхновени от двата ус-
пешно реализирани ба-
зара с общностни каузи 
– Великденски базар 2020 
и Коледен базар 2019 г., 
читалищният екип вярва, 
че най-новата дейност ще 
бъде посрещната с интерес 
от местните, а и от онлайн 
общността, която ги под-
крепя.

С общо 12 нови прозореца бе обновен хра-
мът „Св. Димитрий“ в село Столетово. 

Средствата вложени в подмяната на дограма-
та възлизат на 2200 лв. и са събрани от да-
ренията на миряните в храма, както и тези, 
събрани по време на традиционния курбан за 
здраве на храмовия празник Димитровден.

Подмяната на старите прозорци с нови та-
кива се прави с оглед освежаване сградата на 
църквата и осигуряване комфорта на местна-
та общност и гости, които ще посетят храма в 
празничните дни сега, а и занапред. 

Подмяната на дограмата се осъществи от 
фирма ЕТ „Ара – 2008 Андрей Радев“, на 
които кметът на Столетово Мирослав Колев 
изказва своите благодарности.

ДАРИ ЗА КОЛЕДАРСКАТА 
ГРУПА НА СТОЛЕТОВО! 

Поради въведените ограничител-
ни мерки във връзка с разпрос-

транението на коронавируса и влез-
лите в сила заповеди, тази година 
столетовските коледари не успяха да 
изпълнят традиционния ритуал коле-
дуване.
В тази връзка, от местното читали-

ще апелират всеки, който се е подгот-
вил да посрещне коледарската група 
в дома си тази година, да дари сред-
ствата в кутиите за дарения. Такива са 
поставени на гишето в Пощенска стан-
ция Столетово, както и в читалищната 
библиотека. Със събраните средства 
ще бъдат реализирани различни чита-
лищни инициативи. 
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Коледен фотокът зарадва столетовци в 
в библиотеката
След запалването на 

празничните свет-
лини на площада, коле-
ден фотокът бе обособен 
за посетителите в дет-
ския кът на читалищна-
та библиотека.

Красивият празни-
чен декор, състоящ се 
от фототапет, камина, 
празнично украсена 
елха, плюшени мечета, 
снежни човечета и ка-
напе, придава уютна и 
празнична атмосфера, в 
която да се направят на-
истина оригинални фо-
тографии.

Коледният фотокът 
очаква своите посетите-
ли от средата на декем-
ври и е достъпен всеки 
работен ден от 10:00 ч. 
до 17:30 ч., споделят от 
местното читалище. Зас-
немането в обособеното 
за целта място е напъл-
но безплатно, като всеки 
може да се снима сам, с 

детето си или семейно. 
Ако посетителите нямат 
техника за заснемане, то 
биха могли да бъдат сни-
мани от читалищните 
служители, а направени-
те им снимки ще бъдат 
изпращани на посочен 
електронен адрес.

Предвид епидемичните 

условия, от читалището 
апелират всички посети-
тели да носят предпазни 
маски при посещението 
си в библиотеката. От 
там посочват още, че ст-
рупвания на хора няма 
да бъдат допускани, за-
това молят посетителите 
да бъдат търпеливи и да 

изчакат навън реда си.
Обособяването на коле-

ден кът за снимки, в кой-
то местни и гости могат 
да си направят снимка за 
спомен от Коледа 2020, 
е част от празничните 
инициативи на Столето-
во за отминаващата 2021 
година.

Тогава по кампанията бе получено кор-
поративно дарение в размер на 2000 лв. 
Предвид успеха, целевата сума бе увели-
чена на 2500 лв., а с нея и броят на деца-
та, които бяха зарадвани за Коледа.
С благодарност към дарителите – 

фирми и физически лица

Екипът на читалището изрази благо-
дарност към корпоративни дарители и 
физически лица, станали съпричастни с 
каузата да спомогнат в благата мисия на 
добрия старец тази година: „Целият ни 
екип изразява сърдечни благодарности 
към дарителите – компании и физически 
лица, благодарение на които така дълго-
чаканият коледен подарък за мнозина 
няма да остане просто една мечта. Миси-
ята да запълним чувала на Дядо Коледа 
с подаръци за празника е изпълнена – 
общо 80 деца в нужда от община Карлово 
ще получат подаръчни комплекти в наве-
черието на Коледа. По Коледа се случват 
чудеса, голяма част от тях сътворяваме 
всички ние – хората!“. Това написаха в 
официалното обръщение от екипа на НЧ 
„Христо Ботев – 1928 г.“ с. Столетово във 
Фейсбук.

Щедростта продължава и след 
Щедрият вторник

В края на обръщението си организато-
рите призовават: „След Щедрият втор-
ник щедростта продължава, редица 
кампании все още имат нужда от под-
крепа, за да изпълнят мисиите си“, като 
насочват вниманието към активните 
кампании в Платформата и DMS – 
България (Единен дарителски номер).

Читалището в Столетово е една от 12-
те организации, които тази година бяха 
включени в Акселератора за Щедрият 
вторник. В рамките на Акселератора 
читалището получи подкрепа за успеш-
ното организиране и реализиране на 
онлайн дарителска кампания. 
Широк медиен отзвук

Дарителската кампания предизвика ин-
тереса на широк кръг медии на местно и 
национално ниво. Репортаж за кампани-
ята бе излъчен в ефира на Нова телеви-
зия от репортера Николай Василковски.  
Подбалкански новинар, PlovdivNow, Ще-
рев ТВ, Karlovopress, Vibes.bg и други ме-
дии отразиха началото на кампанията.

С КОЛЕДЕН БАЗАР 
С Т А Р Т И Р А Х А 
П Р А З Н И Ч Н И Т Е 
ИНИЦИАТИВИ В 

СТОЛЕТОВО
Коледен базар с общ-

ностна кауза се про-
вежда за втора поредна 
година в Столетово. Тази 
година базарът се помеща-
ва в къщичката на площа-
да, която официално функ-
ционира като читалищна 
работилничка за ръчно из-
работени подаръци. Сред-
ствата, които ще бъдат ре-
ализирани в рамките на 
Коледен базар 2020, ще бъ-
дат вложени в изграждане-
то на сцена на открито пред 
сградата на читалището.  
Това става ясно от публи-
кувания рекламен афиш по 
повод инициативата.

На Никулден: празнични светлини 
огряха столетовския площад 

Група доброволци, 
читалищни служи-

тели и представители 
на местната админи-
страция се включиха в 
акция по монтиране на 
коледните светлини на 
площада в празничния 
Никулден. Заедно в из-
пълнението на мисията 
Столетово да засияе в 
празнични светлини.

По традиция, кметът 
на Столетово призова-
ва местната общност за 
създаването на органи-
зация за монтирането 
на празничните светли-
ни в центъра на селото. 
Макар и с малка група, 
с помощта на читалищ-
ния екип и представите-
ли на Кметство Столето-
во, площадът на селото 
вече свети празнично, за 
да посрещне идващите 
светли празници.

„В днешната трудна 
ситуация, поставяне-
то на коледна украса 
е най-малкото, което 

можем да направим, за 
да се погрижим за праз-
ничното настроение на 
всички ни. Вярвам, че ще 
преминем и през това 
изпитание (коронакри-
зата – бел. а), като с 
грейването на колед-
ните светлини искам 
да пожелая светлина, 
спокойствие и топлина 

във всеки столетовски 
дом.“ Това сподели кме-
тът на селото Мирослав 
Колев, като не пропусна 
да благодари на включи-
лите се в акцията и тази 
година.

Запалването на колед-
ните светлини на площа-
да е част от коледно-но-
вогодишната програма 

на село Столетово, раз-
работена съвместно с 
местното читалище. Под 
надслов „Коледа за теб“ 
тази година стoлетовци 
провеждат празничните 
си инициативи, докол-
кото позволяват огра-
ниченията във връзка с 
разпространението на 
коронавируса у нас.

Пощенска кутия за картички до Дядо Коледа бе 
поставена в библиотеката, 30 деца получиха отговор и 
подарък от добрия старец
Моята коледна кар-

тичка до Дядо Ко-
леда“ бе сред празничните 
инициативи, организира-
ни от НЧ „Христо Ботев 
– 1928 г.“ с. Столетово, на-
сочена към най-малките 
в селото. До 21 декември 
в пощенската кутия на 
площада, както и в кути-
ята за коледни картички 
в читалищната библио-
тека, столетовските деца 
имаха възможност да пус-
нат изработените от тях 
картички с послания към 

добрия старец. От своя 
страна, Дядо Коледа обе-
ща  да изненада с подарък 
всички деца, които му из-
пратят ръчно изработена 
картичка.

30 деца от населеното 
място пуснаха своите кра-
сиви коледни картички в 
обособената за целта ку-
тия. Както им бе обеща-
но, Дядо Коледа върна на 
всеки персонален отговор 
писмо, заедно с подарък 
цветна празнична книж-
ка и сладка изненада. 


