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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. 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  БАЛЕТНО СТУДИО 

2300 Перник, ул.”Физкултурна” No12 

 

Тел.: 076 602710 ; Факс: 076 602710 

www.odkpernik.com                     
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БАЛЕТНО СТУДИО 

„ВАЯ” 

 

Ръководител: Ваня Рошкова 

Корепетитор: Даниела Христова 

 

               От векове балетното изкуство омагьосва със способността си да 

превръща изящните движения в полет на духа, който заличава границите и 

отваря сърцата. Вече 50 години Перник е сцена на този уникален спектакъл, 

приютил мечтите и надеждите на малките балерини в Обединения детски 

комплекс. 
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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. 
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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. 
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ДЕТСКИ   ХОР 

„РОДНА   ПЕСЕН” 
 

Диригент: Димитър Костанцалиев 

Корепетитор: Румяна Христова 

 

            Никой  не може да остане равнодушен към свежото, неподправено, 

вълнуващо с детската си искреност и едновременно с това удивляващо 

професионално изкуство на децата и учениците от хор „Родна песен”. 

Обикнали завинаги песента през редиците на „Родна песен”  преминават 

хиляди деца, които намират тук своята връзка с музиката, своята изява, своето 

удоволствие от досега с изкуството, своите приятели. Затова днес детски хор 

„Родна песен” е една съвременна хорова школа в Перник, една традиция, 

културна ценност, достойно заемаща своето място в българското хорово 

изкуство. 
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ШКОЛА 

ПО 

СПОРТНИ ТАНЦИ 

Ръководител: Людмила Томова 

 

          В тази толкова изящна и привлекателна форма за децата  се обучават 

даца и ученици на възраст от 5 до 19 години. Изучават се латиноамерикански 

танци – самба, ча-ча, румба, пасо добле и джайв, както и стандартни танци – 

английски валс, танго, виенски валс, фокстрот и куйкстеп. Непрекъснатите 

участия в турнири и концерти в Детския комплекс и в страната дават своя 

принос за бързото израстване и усъвършенстване на танцьорите. Поколения 

танцьори преминават през школата по спортни танци, устремени към 

върховете на танцовото изкуство. 
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ШКОЛА 

СОЦИАЛНА  СРЕДА  И 

ТВОРЧЕСТВО 

Ръководител:  Татяна  Китанова 

                           В страната и в Европа школата е известна с иновативната си 

практика за прилагане на арт терапия чрез средствата на изобразителна 

дейност при деца с проблеми в развитието. Опитът в работата с ученици със 

СОП на школата е представен в САЩ  чрез   Бюлетина  на   Американската 

Агенция за международно развитие заради успешното реализиране на 

проекти по програмите на Агенцията за обучение. 

       В школата  се прилага  методиката на обучителната програма при работа 

на мултидисциплинарните екипи. Реализирани са съвместни проекти с 

Българската асоциация за деца с интелектуални проблеми. /БАЛИЗ/ и с 

Българо-френската асоциация „Мисия в България” във Франция и в 

Германия. 
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ШКОЛА  ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО 

ЖИВОПИС 

 Петър Николов / Борджошки / 

ГРАФИКА 

 Людмил Методиев 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 

 Валентин Топалов 

          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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ШКОЛА 

ПО 

АНГЛИЙСКИ   ЕЗИК 

 

Ръководител: Здравка Златанова 

 

           Школата по английски език в ОДК е утвърдена форма за изучаване на 

английски език и се ползва със заслужена популярност в града и региона. В 

нея се обучават деца на възраст от 9 до 14 години в условията на просторен и 

добре оборудван кабинет по английски език. Учениците посещават 

заниманията в свободното време в групи според възрастта си и нивото на 

овладяване на езика. 

          В последните няколко години една от насоките, в които работи шко-

лата  е свързана с процесите на Евроинтеграцията и приобщаване на младото 

поколение към европейските ценности и принципи.  

 



10 
 

ДЕТСКА   ШКОЛА 

ЗАБАВНА    ЕЛЕКТРОНИКА 

 

Преподавател: Мая Иванова 

 

          В школата се дава  възможност на учениците за личностна и творческа 

изява в областта на техниката. Те изработват своите първи електронни схеми, 

което насочва интереса им в тази област. Заниманията по електроника 

стимулират по-нататъшното образование и водят до поява на нови 

потребности от знания в любознателните ученици. 
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ДЕТСКА ШКОЛА 

РАЗВЛЕКАТЕЛНА  ХИМИЯ 

 
Преподавател: Надя Найденова 

 

         Школата по химия в Обединен детски комплекс запознава учениците с 

науката на чудесата – химия, която успява да разгадае тайните на веществата и 

техните промени. Това е науката, която ни учи как се прави от пясъка стъкло, 

от сламата – хартия, от дървото - коприна, от рудите – метали и сплави, от 

нефта - влакна, лекарства и пластмаси, от радиоактивните вещества – неиз-

черпаем източник на енергия и още много интересни и полезни неща. Участ-

вайки в тази извънучилищна форма на обучение, учениците изучават 

основните положения и закономерности, на които се подчинява науката 

химия, разширяват своите знания и получават нови.  
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ШКОЛА ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

 

Треньор: Ангел Василев 

 

             В миньорския ни град това е спортът, донесъл най- много слава и 

признание на национално и международно ниво. 

              

          Всяка година отборите на Обединения детски комплекс вземат участие 

в регионалните състезания за различните възрасти. Клубът има много добри 

постижения и на национално ниво. 
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ШКОЛА ПО БАСКЕТБОЛ 

 

Треньор: Елза Сандова 

 

     Една от водещите спортни школи с подчертан интерес от страна на де-

цата и много изяви е школата по баскетбол. 

 Отборите са носи-тели на много награди и заемат призови места от участия в 

общински и 

национални първенства. Заниманията се провеждат в зала “Борис Гюдеров”, 

„Кракра” и в спортните салони на училищата, където са създадени много 

добри условия за учебно-тренировъчна дейност. 
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ШКОЛА ПО БОРБА 

 

Треньор: Веселин Цветков 

 

        Една от най-добре представящите се школи в ОДК е тази по класическа 

борба. Всяка година възпитаници на ОДК преминават в Спортните училища 

и клубовете по борба в Перник и в страната. Доброто взаимодействие между 

ОДК, клуб по борба „Миньор” и учителите по физическо възпитание и 

спорт допринасят за отличните резултати на нашите млади спортисти. 
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ЛЕТНИ 

ВАКАНЦИОННИ 

ЗАНИМАНИЯ 
 

          Всяка година ОДК съвместно с община Перник организират и прове-

ждат летния отдих на децата и учениците от града. В него са включени раз-

лични интерактивни занимания, провеждани в два блока - сутрешен и сле-

добеден. В сутрешния блок се провеждат занимания по плуване и спортни 

дейности на открито, а в следобедния блок са заниманията по интереси в спе- 

циализираните зали и ателиета, забавни и развлекателни игри, посещения на 

изложби, музеи, природни и културни забележителности. Провеждат се обра-

зователни беседи по актуални теми, свързани със здравето на децата, с 

помощта на специалисти от Регионалната здравна инспекция. Средната по- 

сещаемост е 80 деца на ден. 
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КОНКУРСИ  И  ФЕСТИВАЛИ 

 

Всяка година ОДК организира и провежда:  

 Конкурс за „Най-оригинална мартеница и мартенски сувенир” - м. март 

 Конкурс „Талантите на Перник” – Конкурсът осигурява възможност за 
изява на деца и младежи от Пернишка община с цел откриване, насо-
чване, подпомагане и развитие на творческите им заложби в специа-
лизирани форми на работа в ОДК - студиа, школи, клубове – м. Април.  

 Конкурс за „Най-оригинално великденско яйце и великденски суве-
нир” – м. април. 

 Национален театрален фестивал /за комедийни спектакли/ -  м. юни 

„АРЛЕКИН”  

   

 

                                     

 

 

                                          www.odkpernik.com 

http://www.google.bg/imgres?sa=X&biw=1280&bih=873&tbm=isch&tbnid=Cy_Cgut1ZixF9M:&imgrefurl=http://vania-davcheva.blogspot.com/2013/10/blog-post_18.html&docid=uErjLQdUYjU_BM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-SVRwYe9zVy8/UmBQ8iT5lTI/AAAAAAAApDs/hPgv2DgppyU/s1600/2775_354520097985860_1246117349_n.jpg&w=589&h=960&ei=JMfPUujcBIPsywOEmYDABA&zoom=1&ved=0COsCEIQcMFg&iact=rc&dur=355&page=3&start=61&ndsp=36

