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            Обединеният детски комплекс в град Перник е  извънучилищна 
педагогическа институция в системата на Министерство на образованието и 
науката, което осъществява дейности, свързани с осмислянето на свободното време 
и с личностната изява на децата и учениците за развитие на интересите и 
способностите им в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта. Той е 
любимо място за децата и учениците на възраст от 5 до 19 години. Разполага с  
хубава, просторна и модерна сграда. Осъществява богата културно-развлекателна, 
научно-познавателна, масова, информационна, спортна и приложно-техническа 
дейност. 
            Комплексът предлага цялостна програма от детски забавления, празници, 
концерти, конкурси, изложби, театрални представления и спектакли. Дейността на 
педагогическия колектив е ориентирана към децата и учениците за тяхното 
разностранно развитие. Календарът на ОДК включва годишно над 150 детски 
изяви в страната и в чужбина. Художествените състави и школата по 
изобразително изкуство разнасят славата на родното изкуство до всички краища на 
света. Те са носители на много общински, областни, национални и международни 
награди. 

      

2300 Перник, ул.”Физкултурна” 
No12 
 
Тел.: 076 602710 ; Факс: 076 602710 
www.odkpernik.com                     
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ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИ 

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ 
„ГРАОВЧЕ” 

Главен художествен ръководител: Красимир Икономов 
Диригент на хор за народни песни: Мариана Янкулова 
Корепетитори: Иван Иванов 
Венцислав Андонов 
Методи Методиев 
           Детско-Юношеският Фолклорен Ансамбъл „Граовче  е  удостоен с 
най-високото отличие „Представителен ансамбъл” и до днес той го защитава 
на всеки свой концерт. 
         Основна цел на ансамбъла е да запази, развие и разпространи 
народното пеене и музикално-танцовото богатство на граовския фолклор. 
ДЮФА „Граовче” е школа по родолюбие и национална идентичност за 
поколения млади ценители на българското народно творчество. Ансам-бълът 
създава празници за духа и сърцето, в които се разкрива дълбоката символика 
на българския танц и национален костюм, мъдростта на българската музика и 
песен, самобитността и живителната сила на българския фолклор. 
 
 
 
 
 
 
 

Народни песни                                                                   
Вторник   10,30  - 12,00 

13,15 – 17,30 
Четвъртък  10,30 – 12,00 
   13,15 – 17,30 
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Народни танци 
Вторник  10,00 – 12,15 

14,00 – 17,00 
Четвъртък  10,00 – 12,15 

14,00 – 17,00 
Събота     09,20 – 14,00 
 

 

  www.odkpernik.com 
 


