
 

                          

 
 

       
            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. 
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ШКОЛА  ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО 
ЖИВОПИС 
 Петър Николов / Борджошки / 
Петък  13,30 – 15,10 
Събота   10,00 - 12,30 
 
 
ГРАФИКА 
 Людмил Методиев 
 
Петък  10,00 – 12,20 

13,30 – 15,50 
Събота   10,00 - 11,30 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 
 Валентин Топалов 
 
Понеделник  10,00 – 11,40 
Вторник   10,00 – 11,40 
Сряда   10,00 – 11,40 
Четвъртък   10,00 – 11,40 
          Школата по изобразително изкуство многократно е 
награждавана с почетни дипломи, грамоти, медали от национални и 
международни конкурси Произведения на нейни възпитаници, 
донесли златни и сребърни медали като доказателство за таланта на 
българските деца и високия професионализъм на техните 
преподаватели се намират в Индия, Япония, Бразилия, Мексико, Русия, 
Полша, Германия, Франция, Унгария, Македония.  
По покана на УНИЦЕФ децата от школата по дърворезба в ОДК 
изработват пано за главната квартира на УНИЦЕФ в Ню Йорк. Във 
връзка с високите постижения и резултати школата по изобразително 
изкуство е удостоена с орден „Кирил и Методий” II степен. 
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