
 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ“ 
 

М  А   Й     2 0 1 5 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩА 
 

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

 
08.05. – 9 май – Ден на Европа- кът и витрина със снимков материал . 
08.05. – Ден на БЧК и Червения полумесец – кът и витрина из 
живота на дружеството на БЧК при читалището – фоайе. 
08.05. – Обявяване на Национален литературен конкурс на тема 
„Царица Елеонора – белият ангел“, посветен на доброволческата 
мисия на царица Елеонора, под патронажа на Председателя на НС 
на БЧК Христо Григоров. 
13.05. – Съвместно с НЧ „Цвят“- град Видин – честване 24 май и 
братя Миладинови, събрали и издали сборника „Български 
народни песни“ с финансовата подкрепа на епископ Йосип 
Щросмайер. 
Гостува Н.пр. Лйерка Алайбег , посланик на Р Хърватия в България. 
14.05. – Гала концерт на лауреатите на Фестивала на вокалното 
изкуство, организиран от ССНЧ – участва вокалната група 
„Незабрава“ - 17.30 ч, ОКИ Дом на културата „Красно село“. 
16.05. –  Участие на Младежката театрална формация „Юлий“  в 
Градски фестивал на театралното изкуство, организиран от ССНЧ  - 
открита сцена „Сълза и смях“. 



16.05. – Участие на Школата по класически балет „Ева“ и Школата 
по спортни танци „Ел Ниня“ в Градски фестивал на танцовото 
изкуство, организиран от ССНЧ – 10.00 ч, НЧ „Аура“. 
18.05. – Благотворителен концерт за набиране средства за 
честване 90 години НЧ „Г.С.Раковски-1925“ с участието на 
художествените състави при читалището – 18.00 ч, киносалон. 
22.05. – По повод 24 май – беседа пред ученици от Клуба по 
журналистика при ПГАВТ „А.С.Попов“ – 12.30 ч, в библиотеката. 
23.05. – Участие на Школата по класически балет „Ева“ във 
Фестивала „Детски усмивки“ –   9.00 ч, Модерен театър. 
29.05. - Годишна продукция на Школата по пиано с преподавател 
Теодора Драганова – 18.00 ч, лекционна зала. 
31.05. – Участие на вокална група „Незабрава“ с художествен 
ръководител Банко Банков в Празник на родовете, 10.00 ч,  
кв. „Бенковски“. 
31.05. – Презентация на филма на Екоклуба при ПГАВТ 
„А.С.Попов“ за вредата от тютюнопушенето – по повод Световния 
ден за борба с тютюнопушенето – 12.30 ч, лекционна зала. 
 

 
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“ 

(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20) 
 
02.05. – Участие на модерен балет „Меги денс“ в Х-ти 
Международен музикален фестивал „Гергьовско веселие“. 
09.05. – Ден на Европа – фотоизложба за ЕС и кът с информация за 
европейски проекти за младежта и децата. 
09.05. – Участие на балет „Меги денс“ в концерт на Ансамбъл „Гоце 
Делчев“ – лятна сцена, парк „Св. Троица“. 
08-10.05. – Участие на балет „Меги денс“ в Столичен фестивал на 
танцовото изкуство „Въображение в ритъм“ – в ОКИ Дом на 
културата „Средец“. 
11.05. – Св.Св. Кирил и Методий – поднасяне на цветя пред 
паметника на светите братя пред Народната библиотека. 
16.05. – Участие на балет „Меги денс“ във Фестивал на танцовото 
изкуство, организиран от ССНЧ – в НЧ „Аура“. 
18.05. – Международен ден на музеите – витрина за музеите в София 
и посещение на Природо-научния музей с деца от школите. 
23.05. – Изложба от  рисунки на тема „24 май – Ден на Славянската 
писменост и на българската просвета и култура“ – в читалището. 



23.05. – Участие с изпълнители и балет „Меги денс“ в Екохепънинг, 
организиран от район „Илинден“  за закриване на пролетната 
кампания за почистване на столицата и района –  11.00 ч, лятна 
сцена, парк „Света Троица“. 
Участия на Школата по изобразително изкуство в: 
 - Националния конкурс „Приказките“, организиран от ОДК –    
Варна и МОН по творби на Астрид Линдгрен; 
 - Националния конкурс „Мъдростта на народа ни“ на Фондация 
„Детето и фолклора“; 
- Националния конкурс „Звезди обсипят свода небесен“, 
организиран от НЧ „Христо Ботев-1917“. 
25 и 29.05. – Пленери на Школата по изобразително изкуство на 
тема „Лятото и игрите ни зоват“. 
29.05. – Официално закриване на учебната година за школите и 
курсовете – продукция на школите с награди и детски празник. 
 

 
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“ 

(ул. „Галичник“ № 2) 
 

06.05. -  Гергьовден.  Отбелязване Деня на храбростта и празник на 
българската армия с Клуб „Македония“ при читалището – 18.00 ч,  в 
салона на читалището. 
 
24 .05. – Ден на Славянската писменост и на българската просвета и 
култура – сбирка на Клуба на културните дейци – 18.00 ч, в салона 
на читалището. 
 
25.05. – Традиционна среща на учениците от класа на заслужилата 
учителка Йорданка Леонидова – 8а клас в 43 ОУ „Хр.Смирненски“ – 
сред тях са звездите Йорданка Христова, Румен Леонидов, Евгения 
Гешева и др. – 18.00 ч,  в салона на читалището. 
 
29.05. – Шахматен турнир  - организира Шахматният клуб при 
читалището с треньор Боряна Строкова по повод 1 юни – 
Международния ден на детето. 

 
 
 
 



НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР - 2009“ 
 

Тържествено отбелязване 6 години от създаването на читалището и 
11 години от създаването на Гражданско сдружение „Епископ 
Йосип Щросмайер“. 
 
Тържествено отбелязване 9 май – Ден на Европа, съвместно с НЧ 
„Г.С. Раковски-1925“ –  лекционна зала на читалището. 
 
Отбелязване 70 години от победата над нацизма , съвместно със 
Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – в салона на 
съюза. 
 

РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 
09.05. – Концерт на Ансамбъл „Гоце Делчев“ по повод 112 години от 
гибелна на патрона на ансамбъла – 11.00 ч, лятна сцена в парк 
„Света Троица“. 
 
13.05. – Откриване Изложба „Пролетно  настроение“ на ученици от  
43 ОУ „Хр. Смирненски“ в сградата на районната администрация, 
3 ет., фоайе. 
 
15.05. – Ден на спортните отличия при Кмета на Район „Илинден“- 
награждаване на изявени спортисти от районните училища.  
 
23.05. – Екохепънинг – закриване на пролетната кампания за 
почистване на София и района, съвместно с ЕКОБУЛПАК АД. 
Почистване на парк „Света Троица“ . Концерт на изпълнители и 
състави от районните читалища и общински училища – 10.00 – 12.00 
ч, лятна сцена в парк „Света Троица“. 
 

С  П  О  Р  Т 
 
29.05. – Футболен турнир за ученици, съвместно с МКБППМН по 
повод 31 май – Световния ден за борба с тютюнопушенето – 10.00 – 
12.00  ч, спортната площадка в кв. „Захарна фабрика“. 
 
30.05. – Участие на футболния отбор на 43 ОУ „Хр. Смирненски“ – 
момчета 5-7 клас, в Градски турнир за Купата на Кока-кола 2015 г. 


