
           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“                                                                        
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА   
„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 

 

Ю Н И    2 0 2 2 г. 
 

01.06.2022 г. – 09:30 ч.   
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

„Предизвикателство в пожарната за Деня на детето“ 
Демонстрации на доброволци, на пожарна и спасителна техника;  

детско състезание „Спаси Мечо“; пожарни предизвикателства  
Организатор в партньорство с Районна администрация „Илинден“: 

ФПБЗН при Академия на МВР и   
ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР 

 
01.06.2022 г. – 11:00 ч.   

Лятна сцена - парк „Света Троица“  
Детски концерт на Представителния оркестър на МВР,  

Организатор в партньорство с Районна администрация „Илинден“: 
ФПБЗН при Академия на МВР и   

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР 
 

01.06.2022 г. – 18:30 ч.   
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

„Да отпразнуваме заедно Първи юни“ 
Песни, танци, игри и забавления, посветени на детския празник 

Организатор в партньорство с Районна администрация „Илинден“: 
НЧ „Роден край – 1931 г.“ 

 
 

04.06.2022 г. – 17:00 ч.   
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

Рок концерт на училище за звезди DRAGO DRUMS SHCOOL,  
посветен на Световния ден за защита на децата, жертви на насилие 

ментори - Драгомир Ганчев и Иван Несторов от група АТЛАС 
Организатор в партньорство с Районна администрация „Илинден“: 

DRAGO DRUMS SCHOOL 

 
 



04.06.2022 г. – 09:00 ч. 
Западен парк 

Благотворително лекоатлетическо бягане  
Организатор: Гражданско сдружение „5  км Парк БГ“ 

 
23.06.2022 г. – 09:00 ч. 

Футболно игрище при бл. 135, ж.к. „Илинден“ 
Състезание между училищни отбори   

„Женски футбол за купата на Кмета на района“ 
Организатор: Районна администрация „Илинден“ и МКБППМН 

 
29.06.2022 г. – 11:30 - 12:15 ч. 

Западен парк 
Благотворително лекоатлетическо бягане  

Организатор: Гражданско сдружение „5  км Парк БГ“ 

 

 
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 

(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
1. юни – 11:00 ч. – Библиотека. Ден на детето. Посещение на 4. А клас от 43. ОУ 
„Хр. Смирненски”, с класен ръководител Камелия Георгиева. 
2. юни – 10:00 ч. - Фоайе и библиотеката. Фотоси, снимков материал, 
произведения, книги от  и за Христо Ботев.  
2. юни – 12:00 ч. – Библиотека. По повод Деня на Ботев и героите, загинали за 
националното освобождение на България - представяне пред читатели на 
библиотеката и актьорите от  читалищната младежка театрална школа 
„Юлий“ на книгата „Хр. Ботев” - фототипно издание, обединяващо две 
заглавия - творчески проект на НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ и НЧ „Епископ 
Йосип Щросмайер – 2009“. 
 2. юни – 12:00 ч. – НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, централен вход. Минута  
мълчание в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. 
2.  юни – 19:00 ч. – Киносалон. Читалищната младежка театрална школа 
„Юлий” представя поетично-музикалния спектакъл „Земя на българите”. 
7. юни – 17:00 ч. - Лекционна зала. Годишен заключителен урок на класа по 
пиано на проф. Богдана Попова от читалищната музикална школа. 
13. юни – 19:00 ч. - Камерна зала на Сатиричен театър. Премиера на 
постановката „Крокодили” с участието на актьори от читалищния театрален 
състав „Юлий” - Владимир  Мастиков и Юлия Арнаудова. 
15. юни – Библиотека. Кът с произведения, посветен на 150 години от 
рождението на Антон Страшимиров – български писател, драматург, 
публицист/ 1872  - 1937/. 
16. юни – 18:30 ч. – Киносалон. Годишен концерт на възпитаниците от 
школите по изкуства към читалището. 



17. юни – 18:00 ч. - Лекционна зала. Годишен концерт на класа по китара с 
преподавател Милен Джуров. 
17. юни – 19:00 ч. - Военен клуб, гр. Пловдив. Читалищната младежка 
театрална школа „Юлий” представя музикално – поетичния спектакъл „Земя 
на българите”, режисьор Владимир Мастиков.                                                            
21. юни – 15:00 ч. - Държавен архив - гр. Видин. НЧ „Г. С. Раковски – 1925” и 
НЧ ”Епископ Йосип Щросмайер - 2009” гостуват в Държавен архив, гр. Видин,  
НЧ „Цвят - 1870 ”, гр. Видин и НЧ „Просвета - 1882”, гр. Кула и представят 
книгата „Хр. Ботев”. 
22. юни – Библиотека. 160 години от рождението на Иван Шишманов - 
български литературовед, общественик, фолклорист и етнограф (1862 – 1928). 

 
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 

(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2) 
 

1. юни - 11:00 ч. – кв. „Гевгелийски”,  в градинката пред бл. 9. „Заедно на 
празника” –изложба на детски рисунки на открито, рисунка на асфалт, 
томбола, игри.  
1. юни – 18:30 ч. - открита сцена в парк „Св. Троица”. „Заедно на празника” - 
детски празник с концерт. 
3. и 6. юни – Пленери на Школата по изобразително изкуство - по повод 
Международния ден за опазване на околната среда – 5. юни. 
1. - 31. юни – В читалището. „Ваканция, добре дошла!” -изложба на детски 
рисунки. 
1. - 31. юни – В читалището – понеделник и петък. Занимания по рисуване за 
децата от кв. „Гевгелийски“. 
 

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

 
1 юни - Сбирка с децата от Клуба по шах при Читалището, с треньор Боряна 
Строкова - по случай Денят на детето. Малка почерпка организирана от 
Читалището, съпроводена с томбола и игри. 
2 юни – Поднасяне на цветя от членове на НЧ „Гоце Делчев – 1927 г.“  пред 
гроба на Незнайния войн. Приятелска среща на членове на Клуба на 
културните дейци и разговори за Христо Ботев. 
13 юни – Св. Дух – Панихида в храм „Света Троица“ за загиналите в борбата за 
освобождението на Македония. 
21 юни – Денят, в който е изгорен и унищожен град Кукуш в края на 
Балканската война, родният град на Гоце Делчев. От 2013 година насам, 
Читалището отбелязва тази годишнина и организира среща на македонски 
българи – бежанци от изгубения град. 
 
 



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

 
2. юни – 12:00 ч. – Библиотека на НЧ „Г. С. Раковски – 1925“. По повод Деня на 
Ботев и героите, загинали за националното освобождение на България - 
представяне пред читатели на библиотеката и актьорите от  читалищната 
младежка театрална школа „Юлий“ на книгата „Хр. Ботев” - фототипно 
издание, обединяващо две заглавия - творчески проект на НЧ „Г. С. Раковски – 
1925“ и НЧ „Епископ Йосип Щросмайер – 2009“. 
21. юни – 15:00 ч. - Държавен архив - гр. Видин. НЧ „Г. С. Раковски – 1925” и 
НЧ ”Епископ Йосип Щросмайер - 2009” гостуват в Държавен архив, гр. Видин,  
НЧ „Цвят - 1870 ”, гр. Видин и НЧ „Просвета - 1882”, гр. Кула и представят 
книгата „Хр. Ботев”. 
22. юни - съвместно с библиотеката на СУ „Св. Климент Охридски" – 
отбелязване на 160 г. от рождението на проф. Иван Шишманов (1862 - 1928) 
български литературовед, общественик и академик. 


