
                                                                                                                   
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 

 
РАЙОННА ПРОГРАМА   

„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 
 

М А Й    2 0 2 2 г. 
 

03.05., 09.05. и 10.05.2022 г. – начален час: 09:00 ч. - 
футболно игрище при бл. 146, ж.к. „Илинден“ 

Състезание по футбол между училищни отбори –  
кръг от Районно първенство на Ученически игри 2021/2022 г. 

 
04.05. – 10:00 ч. – пред сградата на III РСПБЗН,  

ул. „Сирма Войвода“ № 7 
Районни състезания между младежки противопожарни отряди 

„Млад огнеборец“, с участието на ученици от 3. СУ „М. Дринов“,  
43. ОУ „Хр. Смирненски“ и 45. ОУ „К. Величков“ 

 
04.05. – 11:00 ч.  – пред военния паметник в парк „Света Троица“ 

Отбелязване Деня на храбростта и на Българската армия с 
поднасяне на венци и цветя  

 

 
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 

                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/  
 
01.05. – НЧ „Св. Иван Рилски - 1922”, с. Мрамор. „Стремеж към 
мечтите” -  фестивал на балетното изкуство. Участие на балетно 
студио „Ева” с худ. ръководител Евелина Желева.  
06.05. - Фоайе и Библиотека. Ден на Европа - витрина с тематични 
материали.                            



09.05. – 11:00 ч. - Лекционна зала. Ден на Българския червен кръст и 
Червения полумесец – из живота на дружеството на БЧК при НЧ „Г. 
С. Раковски - 1925” – бседа с членове на дружеството.           
11.05. - Фоайе и Библиотека. Празник на Св. Св. Кирил и Методий – 
витрина с фотоси.  
11.05. - Ден на библиотечните работници. Библиотека на открито – 
дарения  на книги за четящи граждани. 
14.05. - НЧ „Проф. Андрей Стоянов - 2003”. Фестивал на 
инструменталното изкуство, конкурс за възпитаници на 
читалищните детски музикални школи. НЧ „Г. С. Раковски – 1925” 
участва с ученици от класа по китара на Милен Джуров.      
18.05. – 16:00 ч. - Лекционна зала. По повод 24 май – Ден на Светите 
братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 
и на славянската книжовност. Представяне на стихосбирката 
„Любовта за теб, мен и нас” на студентката от УНСС Соня Щуркова.   
28 и 29.05. – НЧ „Аура”. Фестивал на читалищното танцово 
изкуство. НЧ „Г. С. Раковски - 1925” участва с школата по  
класически балет, модерни  и характерни танци „ЕВА” и школата 
по спортни танци „ЕЛ НИНЯ”.        
30.05. – 16:00 ч. - Лекционна зала. Откриване на изложба приложно 
изкуство, автор  Снежана Коларова.                 
31.05. – 17:30ч. - Лекционна зала. Открит урок с най-малките 
балеринки от студио „Ева”. 
 

 
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 

/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/ 
 

01.05. – Участие на балет „Меги денс” и „W squad by Megi Dance” в 
Национален танцов фестивал „Утринна звезда” – гр. Перник. 
09.05. – Ден на Европа – фотоизложба и материали за европейски 
проекти за деца и младежи – в библиотеката и онлайн – на сайта и 
ФБ страницата на читалището. 
11.05. – „Св. Св. Кирил и Методий” – изложба с рисунки на децата 
от Школата по изобразително изкуство – на витрината и във ФБ-
страницата на читалището. 
14.05. – Участие на балет „Меги денс” в концертно събитие на 
„Гласът на България”. 
14.05. – Посещение на децата от Школата по изобразително 
изкуство с преподавателя им в Градската галерия. 



14-15.05. – Провеждане на XVIII фестивал-конкурс за 
инструментално изкуство – организатор НЧ „Роден край - 1931”. 
19.05. – Участие на Школата по изобразително изкуство в Общата 
художествена изложба на ССНЧ в театър „Сълза и смях”. 
23.05. – Изложба „Книжки с нови дрешки”  - (реновирани книги) по 
случай 24 май. – в библиотеката и във ФБ-страницата на 
читалището. 
24-25.05. – Участие на Школата по изобразително изкуство в 
Международен конкурс за детска рисунка по любима българска 
книга или приказка – гр. Малага, Испания. 
27.05. – Пленер на Школата по изобразително изкуство. 
 
 
                                        НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
4 май – годишнина от гибелта на Воеводата Гоце Делчев. Клуб 
Македония – поетично-музикална сбирка. 
6 май – поднасяне на цветя пред Паметника на незнайния войн. 
12 май - среща на членовете на Поетичния салон с проф. Людмил 
Димитров, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, преводач и 
литературовед. Разговор за последната му книга с преводи „През 
всички граници: 129 стихотворения преведени от 32 поети. 
24 май – Сбирка на Клуба на Културните дейци, честване на Деня 
на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета 
и култура и на славянската книжовност с културно-музикална 
програма. Румен Леонидов и Евгения Гешева ще прочетат новите си 
стихове. Силвана Пръвчева – музикален поздрав. Елин Рахнев ще 
разкаже за предизвикателствата свързани с новата му пиеса. 
25 май – Традиционна сбирка на VII А клас, учениците на 
Йорданка Леонидова – всички членове на читалището – Йорданка 
Христова, Евгения Гешева, Румен Леонидов и др. 
 
 
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 
04.05. – 11:00 ч. - Отбелязване Деня на храбростта и на българската 
армия. Поднасяне венци и цветя пред Военния паметник в парк 
„Св. Троица“. 



24.05. -  Отбелязване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската 
книжовност. 
 27.05. - Съвместно с Посолството на Република Хърватия, НЧ „Г. С. 
Раковски – 1925“ – отбелязване на 30 години от установяването на 
дипломатически отношения между двете държави. Откриване на 
Хърватско - Български културен център. 


