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ГОДИШЕН КАЛЕНДАР 
 

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ 
Дата 

 
Събитие Място на 

провеждане 
Всяка събота 

от 09:00 ч. 
5 км лекоатлетическо бягане със 

свободен достъп  

Организатор: ГС „5  км Парк БГ“ 

 

 

Западен парк 

 

 

28.04.2022 г. 

 

Състезание по тенис на маса  

между училищни отбори –  

кръг от Районно първенство  

на Ученически игри – 2021/2022 г. 

 

 

ПГХВТ «Проф. Д-р Г. 

Павлов» 

 

29.04.2022 г. 

Състезание по волейбол  

между училищни отбори –  

кръг от Районно първенство  

на Ученически игри – 2021/2022 г. 

 

Малка зала по 

волейбол на Спотен 

комплекс 

«Септември» 

 

03., 09. и 

10.05. 2022 г. 

Състезание по футбол  

между училищни отбори –  

кръг от Районно първенство  

на Ученически игри – 2021/2022 г. 

 

Спортна площадка 

при бл. 135 в ж.к. 

«Илинден» 

 

 

17.05.2022 г. 

 

 

Ден на българския спорт 

Официално връчване от кмета на район 

«Илинден» на купите на победителите в 

Районно първенство на Ученически 

игри 2021/2022 г. 

 

Районна 

администрация 

«Илинден» - IV етаж 

 



04.06.2022 г. 

 
09:00 ч. 

Благотворително лекоатлетическо 

бягане  

Организатор: ГС „5  км Парк БГ“ 

 

 

Западен парк 

 

23.06.2022 г. 

10:00 ч. 

«Наркотиците убиват мечти» 

Турнир по футбол между училищни 

отбори за девойки, посветен на 26. юни 

- Международния ден за борба срещу 

употребата и търговията с наркотици. 

Организирано съвместно с МКБППМН 

 

 

Спортна площадка 

при бл. 135 в ж.к. 

«Илинден» 

29.06.2022 г. 
 

11:30 - 12:15 ч. 

Благотворително лекоатлетическо 

бягане  

Организатор: ГС „5  км Парк БГ“ 

 

 

Западен парк 

03.07.2022 г. 

 
10:00 - 16:00 ч. 

«Празник на колоезденето в София» 

Организиран от Фондация „София – 

Европейска столица на спорта“ 

 

 

Западен парк 

 

 

 

17.09.2022 г. 

 
10:00 ч. 

«Спорт срещу агресията» 

 Спортни демонстрации по бойни 

изкуства и бойни спортове. 

Организиран съвместно с МКБППМН 

като превенция на агресията и 

насилието в училище 

 

 

 

Западен парк 

 

Октомври-

ноември 

2022 г.  

Районно първенство на Ученически 

игри 2022/2023 г. 

Турнири между училищни отбори по 

различни видове спорт 

 

 

 

Предстои уточнение 

 

 

10.12.2022 г.  

Световен ден за човешките права 

Официално връчване от кмета на район 

«Илинден» на купите на победителите в 

Районно първенство на Ученически 

игри 2022/2023 г., посветено на 

 Световния ден за човешките права 

 

 

Районна 

администрация 

«Илинден» - IV етаж 

 

 

 


