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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  ТЕАТЪР 

„МУСКЕТАРИТЕ” 
Ръководител: Ваня Михова 
         Една от най-предпочитаните форми в ОДК, съхранила в себе си 
неизменните български ценности и подхранваща стремежа на детето към 
познания и духовно издигане, е театралното студио. 
      Всяка година в школата се обучават над 70 деца и част от тях поемат по 
пътя към професионалната сцена. Годишно се играят над 30 представления. 
ДЮТ „Мускетарите” участват в регионални, национални и международни 
театрални фестивали и получава висока оценка за актьорска игра. 
 В репертоара влизат постановките: „Снежната кралица”, „Спътникът на 
Алтея”, „Джуджето и седемте Снежанки”, „Страшната болест”, „Меко 
казано”, „Домът на Бернарда Алба”, „Зайко всезнайко”, „Приключенията на 
Чук и Пук”, „Игра на кукли”„Трите прасенца”, “Пепеляшка”, „Боряна”, 
„Балкански синдром”, „Мечо Пух”, „Щтръклица” и др. 

 
 

Вторник  11,00 – 12,30 
Сряда  14,00 – 15,30 
Четвъртък  11,00 – 12,30 
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Петък  14,00 – 18,40 
Събота  10,00 – 16,30 
 

www.odkpernik.com 


