
 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 

 

 
 
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА И СПОРТ“ 
 

МАРТ 2015 г. 
 

Дата Дейност Организатор/Място 
01.03. Участие на Школата по изобразително изкуство в предста-

вянето на шестата книжка „Българската народна мъдрост 
по света“ на Фондация „Детето и фолклора“ с илюстрации 
от възпитаниците на школата 

НЧ „Роден край – 1931“, 
Национален дворец на децата 
 

   
01.03. Участие на балет „Меги денс“ в концерта на Съюза на 

танцовите дейци по повод 1 март – Деня на самодееца 
НЧ „Роден край – 1931“, 
Дом на транспортните работници 

   
01.03. 135 години от рождението на Александър Стамболийски –

информационен кът в читалището 
НЧ „Роден край – 1931“ 
 

   
03.03. Национален празник на Р България. Кът и витрина с матери-

али в централното фоайе и в библиотеката на читалището. 
НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ 

   
03.03. Национален празник на Р България – кът с материали. 

Фото изложба по повод 136 години от подписването на 
Сан Стефанския мирен договор 

НЧ „Роден край – 1931“ 

   
03.03. Съвместно със Съюза на военноинвалидите и военнопост-

радалите отбелязване годишнината от Освобождението на 
България, както и годишнина от рождението на полковник 
Борис Дрангов. Съвместно със СВВП и други военно-
патриотични организации в сградата на съюза ще се проведе 
събрание по повод 85-годишнината от трагичната гибел на 
майор Георги Векилски – участник в три войни за национално 
обединение на България. 
Тържествена панихида в църквата „Св. Георги Победоносец“

НЧ „Епископ Йосип Щросмайер –
2009“ 



 

 

Дата Дейност Организатор/Място 
03.03. Национален празник на Р България – поднасяне на цветя 

пред паметника на загиналите опълченци 
НЧ „Гоце Делчев – 1927“ 

   
04.03. Традиционен шахматен турнир под надслов „Свобода и 

победа“ между училищата в района, посветен на 3 март –
Националния празник на Р България. Организира Шах-
матният клуб при читалището с ръководител и треньор 
Боряна Строкова 

НЧ „Гоце Делчев – 1927“ 

   
06.03. 

12.00 ч. 
Подреждане на изложба „Символи на свободата“ и наг-
раждаване на отличените“ 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, 
офис на ….. на БЧК 

   
06.03. Изложба на мартеници и картички, изработени от децата в 

„Работилницата на баба Марта“ – в читалището 
НЧ „Роден край – 1931“ 

   
08.03. Изложба на децата от художественото ателие „Ален дра-

кон“ при читалището, заедно с ученици от 43. ОУ „Хр. 
Смирненски“ на тема: „Мама – вечната и святата“ 

НЧ „Роден край – 1931“ 

   
09.03. „Цветя за мама“ – Изработване на поздравителни картич-

ки за мама с децата от читалищната забавачка 
НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ 

   
12.03. 

18.00 ч. 
330 години от рождението на Й.С. Бах – беседа и клави-
рен концерт с участие на ученици от Школата по пиано 
при читалището 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, 
в учебната зала по пиано 

   
14.03. 

16.00 ч. 
Участие на класически балет „Ева“ в Пролетен концерт НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, 

в зала „Средец“ 
   

16.03. 
16.00 ч. 

Обща авторска изложба на картини на любителки – ху-
дожнички от Ателие „Захарий Зограф“ при читалището с 
ръководител Десислава Данева и гостуващи художници 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, 
лекционна зала 

   
20.03. 21 март – първа пролет. Детски конкурс за рисунка на те-

ма „Пролет“, участват деца от Ателие „З. Зограф“ при чи-
талището 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, 
централно стълбище – изложба 

   
20.03. 205 години от рождението на Н. В. Гогол – информационен 

кът в библиотеката 
НЧ „Роден край – 1931“ 

   
21.03. „Пролетно настроение“ – изложба от детски рисунки и 

керамични пана – в читалището 
НЧ „Роден край – 1931“ 

   
22 – 29.03. Презентация на библиотечни материали от фонда на биб-

лиотеката за подготовка на матурите, за кандидат – гим-
назиални и кандидат-студентски изпити – в библиотеката 
на читалището 

НЧ „Роден край – 1931“ 



 

 

Дата Дейност Организатор/Място 
23.03. 

17.30 ч. 
Участие на класически балет „Ева“ в концерт, организиран 
от Дом на културата „Красно село“ 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ 

   
23.03. 

12.00 ч. 
22 март – Световен ден на водата – презентация на филм, 
съвместна изява с Клуба по екология при ПГАВТ „А. С. 
Попов“ 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, 
лекционна зала 

   
25.03. 125 години от рождението на писателя Димитър Чорба-

джийски – Чудомир. Кът и витрина в библиотеката на чи-
талището. 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ 

   
25.03. „Благовещение“ – изложба от детски рисунки – в читали-

щето 
НЧ „Роден край – 1931“ 

   
28.03. 

11.00 ч. 
27 март – Международен ден на театъра. Детска театрал-
на постановка на ТК „Мариета и Марионета“ 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, 
лекционна зала 

   
28 и 29.03. Участие на Школата по китара с ръководител Банко Бан-

ков във Фестивал-конкурс за инструменталисти от со-
фийските читалища, организиран от ССНЧ 

НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ 

   
30.03. Участие на балет „Меги денс“ във Фестивал на изкуствата 

„Ритъмът в сърцето ми“ 
НЧ „Роден край – 1931“, 
Дом на културата „Средец“ 

   
март Участие на балет „Меги денс“ в Национален фестивал 

„Орфеева дарба“ 
НЧ „Роден край – 1931“ 

   
март Участие на Школата по изобразително изкуство в Седми 

национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху лис-
та“ – Кюстендил 2015 г. 

НЧ „Роден край – 1931“ 

   
С П О Р Т 

28, 29.03. Участие на училищни отбори по футбол, волейбол, баскетбол и тенис на маса в областното 
състезание на „Ученически игри 2014 – 2015 г.“ 

   
 Участие на футболни отбори от 3. СОУ „М. Дринов“ и 43. ОУ „Хр. Смирненски“ в Районен тур-

нир за „Купата на Кока – кола 2015 г.“ 
   

 
НЧ „Роден край – 1931“ (кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20) 
 
НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ (кв. „Св. Троица“, ул. „Варна“ № 3) 
 
НЧ „Епископ Йосип Щросмайер – 2009“ 
 
НЧ „Гоце Делчев – 1927“ (ул. „Галичник“ № 2) 


