
           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“                                                                        
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА   
„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 

 

ДЕКЕМВРИ   2 0 2 2 г. 
 
 

02.12.2022 г. – 11:00 ч. 
Фоайе - II етаж в сградата на Районна администрация „Илинден“ 
Благотворителен коледен базар на Сдружение „Усърдие“  

Базар на ръчно изработени коледни сувенири и играчки,  
картички и рисунки – в подкрепа на хората с увреждания от Сдружението 

Организатор: Районна администрация „Илинден“ 
 

06.12.2022 г. – 09:30 ч. 
Физкултурен салон на 113. СУ „Сава Филаретов“ 

„Като на игра“ – коледен форум театър  
Създаден по действителен случай с цел превенция на училищното насилие 

Организатор: Районна администрация „Илинден“ и МКБППМН 

 
07.12.2022 г. – 10:00 ч. 

Детска градина № 158 „Зора“ 
„Снежни приключения“ – куклена приказка 

Форум/балет/стихове/коледни песни  
Организатор: Районна администрация „Илинден“ и МКБППМН 

 
08.12.2022 г. – 10:00 ч. 

Физкултурен салон на ПГХВТ „ПРОФ. Д-Р Г. Павлов“ 
„Чрез спорт към толерантност“ 

Турнир по тенис на маса за ученици от 11 - 12 клас  
Организатор: Районна администрация „Илинден“ и МКБППМН 

 

13.12.2022 г. – 10:00 ч. 
Детска градина № 179 „Синчец“ 

„Снежни приключения“ – куклена приказка 
Форум/балет/стихове/коледни песни  

Организатор: Районна администрация „Илинден“ и МКБППМН 



14.12.2022 г. – 10:00 ч. 
Фоайе - II етаж в сградата на Районна администрация „Илинден“ 

Коледен базар на детските школи при НЧ „Роден край – 1931“ 
Коледни рисунки, картички и сувенири,  

Организатор: Районна администрация „Илинден“ и НЧ „Роден край – 1931“ 
 

15.12.2022 г. – 10:00 ч. 
Актова зала на  45. ОУ „Константин Величков“ 

„Ден на спортните отличия“ 
Официално връчване от кмета на Район „Илинден“ на: 
1. Купите на победителите в Ученически игри 2022-2023 г.  

2. Отличията и наградите в Турнира „Чрез спорт към толерантност“ 
Организатор: Районна администрация „Илинден“ и МКБППМН 

 

15. - 16.12.2022 г.  
Детските градини в район „Илинден“ 

„Пътуващата работилница на Дядо Коледа“ 
Изработване на коледни картички с участието на децата от детските градини 

Организатор: Районна администрация „Илинден“ и детските градини от района 

 
20.12.2022 г. – 10:00 ч. 

Фоайе - II етаж в Районна администрация „Илинден“ 
„Благотворителна изложба – базар на детски коледни картички от  

„Пътуващата работилница на Дядо Коледа“ –  
в подкрепа на хора с увреждания 

Организатор: Районна администрация „Илинден“ 

 
23.12.2022 г. – 10:00 ч. 

45. ОУ „Константин Величков“  
„Българската Коледа“ 

Благотворителен базар на коледни сувенири, изработени от ученици в 
подкрепа на инициативата „Българската Коледа“ 

Организатор: 45. ОУ „Константин Величков“ 

 
03.12., 10.12., 17.12., 24.12. и 31.12.2022 г. (съботи) – 10:00 ч. 

Западен парк 
Лекоатлетическо бягане за възрастни 

Организатор: Гражданско сдружение „5 км Парк БГ“ 
 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 

 
01.12. - 33 ЕГ „Света София”. НЧ „Г.С.Раковски -1925“ обявява литературен 
конкурс на тема: „Коледа и българските традиции”. 



07.12. - Лекционна зала. По повод 140 години от рождението на Георги 
Райчев, български писател и драматург /1882 – 1941/ - представяне на книгата 
му „Небесният войн” и откриване на изложба на илюстрациите към книгата 
на Вадим Лазаркевич, съвместно с ученици от 33 ЕГ „Св. София”. 
10 -11.12. - Руски център. Читалищната школа по спортни танци „Ел Ниня” 
участва в IX Национална младежка олимпиада за музика и танци „Балкански 
Гран При 2022 - София, България“. 
12.12 - Фоайе. Коледна изложба на  рисунки на децата от читалищното ателие 
„Захарий Зограф”. 
16.12. - Лекционна зала. Отчитане на резултатите и награждаване на 
отличените творби от литературния конкурс „Коледа и българските 
традиции”, с участието на ученици от 33 ЕГ „Света София”. 
17.12. – 18:00 ч. – Киносалон. Коледен етюден спектакъл на читалищната 
театрална школа „Юлий”. 
20.12.  - 18:00 ч. - Лекционна зала. Благотворителен спектакъл на учениците от 
Литературния клуб при  33 ЕГ „Света София”. 
22.12. – 10:00 ч. - Лекционна зала. Коледен дебютен концерт на читалищната 
Детска вокална  група. 
22.12. – 18:00 ч. - Лекционна зала. Коледна продукция на читалищната 
музикална школа.   
 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2) 

 
05. -09.12. - „Работилницата на Дядо Коледа” – детска работилница за 
изработване на коледни картички, украси, сувенири и подаръци – в 
Читалището. 
09.12. – Фотоизложба по повод  Световния ден на планината (11.12.) - в 
Читалището. 
09.12. – 80 години от рождението на Стефан Ламбов Данаилов (1942-2019) – 
големия български актьор. Представяне на негови значими роли в страницата 
на Читалището. 
12.12. - Отбелязване  на  Деня  на  занаятите  (12 декември)  с  кът  с  материали  
и Детска работилница.                    
14.12. – Коледен благотворителен базар в сградата на СО-район „Илинден”  с 
рисунки, коледни картички и сувенири, изработени от децата от школите при 
Читалището.  
15.12. - „Коледата е възможна” -  изложба от детски рисунки, керамични пана, 
декоративни дъски и приложни творби  -  в Читалището и онлайн.                                     
Декември - Благотворителен коледен базар с коледни картички, рисунки и 
декорации – в Читалището. 
Декември - Участие в благотворително коледно събитие в ОКИ – ДК 
„Красно село”.  



16.12. – „Коледна феерия” – фотоизложба и кът с материали за коледните 
обичаи в различните краища на света - в библиотеката и страницата на 
Читалището.                     
22.12. - Коледно тържество за децата от школите с маскен бал и концертна 
програма. 
23.12. – 95 години от рождението на Мери Хигинс Кларк (24.12.1927-2020) – 
американска писателка, автор на бестселъри-трилъри. Представяне на 
заглавия от библиотечния фонд в Интернет страницата и библиотеката на 
Читалището. 
23.12. – 95 години от рождението на Любен Дилов (25.12.1927-2008) – 
български писател фантаст - инфо-кът. 
 
 

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
(ул. „Галичник“ № 2) 

 
6. декември - 150 години от рождението на Гоце Делчев. Тържествено 
честване и концерт с участието на изтъкнатите интелектуалци от македонски 
произход проф. Кирил Топалов, Георги Константинов, проф. Венко 
Александров. 
 
10. декември - Детско коледно-новогодишно тържество в салона на 
Читалището. 
 
15. декември – Коледно-новогодишен концерт – в Читалището. 
 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 
(кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б) 

 
1. Представяне на книгата на Георги Райчев „Небесният войн“ по повод 140 
г. от рождението му - съвместно с НЧ „Г. С. Раковски – 1925“. 


