
           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“                                                                        
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА   
„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 

 

ОКТОМВРИ   2 0 2 2 г. 
 
 

01.10., 08.10., 15.10. и 22.10.2022 г. (съботи) – 09:00 ч. 
Западен парк 

Лекоатлетическо бягане за възрастни 
Организатор: Гражданско сдружение „5  км Парк БГ“ 

 
15.10.2022 г. – 11:00 ч. 

Лятна сцена – парк „Света Троица“ 
Официално откриване на реновираната сцена по Проект „Отпечатък“  

на Академия за ВИЗИОНЕРИ на Столична община 
Организатор: Академия за ВИЗИОНЕРИ  в партньорство с Район „Илинден“ 

 
19., 20. и 21.10.2022 г. – 10:30 ч. 

Футболно игрище при бл. 135, ж.к. „Илинден“ 
Районно първенство на Ученически игри 2022-2023 г. по футбол 

Състезание между училищни отбори от 5 до 12 клас  
Организатор: Районна администрация 

 
26.10.2022 г. – 10:00 ч. 

Футболно игрище при бл. 135, ж.к. „Илинден“ 
Състезание между училищни отбори   
„Женски футбол за купата на Кмета“ 

Организатор: Районна администрация „Илинден“ и МКБППМН 
 
 

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

 
14.10. Библиотека. Кът - 120 години от рождението на Фани  Попова-
Мутафова, българска писателка /1902 – 1977/. 
19.10. – 17:30 ч. Библиотека - Празник на Св. Иван Рилски Чудотворец -  
небесен закрилник на българския народ, покровител на медиците и 



миньорите. Беседа с участието на Добри Рахнев, богослов и актьорите от 
Независим театър, с ръководител Владимир Мастиков. 
22.10. -11:00 ч. Лекционна зала. По повод Деня на художника – 18. 
Октомври - откриване на авторска изложба на художниците от 
читалищното ателие „Захарий Зограф”, с ръководител д-р Десислава 
Данева. 
25.10.  Централно фоайе. 97 години от основаването на НЧ „Г. С. 
Раковски – 1925“. Кът с материали, отразяващи развитието на 
художествената самодейност на читалището.           
26.10.  Лекционна зала. Димитровден. Краят на есента и начало на  
зимните християнски празници. Детска художествена изложба „Златна 
есен”. 
27.10. – 19:00 ч. Киносалон. Концерт на гостуваща Вокална група от 
Загреб, Хърватия. 
31.10. – 13:30 ч. Лекционна зала. Във връзка с Деня на народните 
будители - 1 ноември и по повод 300 години от рождението на Паисий 
Хилендарски и 260 години от написването на „История 
славянобългарска”  - урок  по родолюбие  с ученици от IX клас от 33. ЕГ 
„Света София”. 

 
 

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

 
03.10. – Официално откриване на творческата година за всички школи и 
курсове. 
04.10. -  Изложба на детски рисунки по повод Международния ден за защита 
на животните – във Фейсбук страницата и на витрината на читалището. 
18.10. -  „Спомени от лятото” – изложба на детски рисунки по повод празника 
на художниците. 
27.10. – 240 години от рождението на Николо Паганини (1782-1840) – 
италиански композитор, виртуозен цигулар и китарист – представяне онлайн 
и в библиотеката на читалището. 
М.10. -  Участие на балет „Меги денс” в МФИ „Кръстопът на музите“. 
31.10. – Участие на балет „Меги денс” в концерт по повод  Деня на народните 
будтели, организиран от ССНЧ. 
31.10. – 100 години от обявяването на Деня на народните будители 1 ноември 
като общонационален празник. Историята на празника, представяне във 
Фейсбук страницата на читалището. 
 
 

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

 



1. Отбелязване на 150 години от рождението на Василий Верешчагин (1842 - 
1904) - руски художник, нарисувал множество картини свързани с руско-
турската война 1877/1878 г. Изложба от фотоси на негови произведения.  
 
2. Отбелязване на Деня на независимостта на Хърватия - съвместно с 
посолството на Република Хърватия в България. Оганизиране на фото 
изложба посветена на празника. 
 


