
ЗАПОЧВА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА КЪМ 

ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА 

Скъпи деца и родители! 

На 15 септември 2020 г. стартира новата учебна година в Обединена школа по изкуствата 

към ОК Дворец на културата. Приемат се ученици от 5-годишна възраст, без горна граница 

на възрастта на обучаващи се. Приемът на желаещите се осъществява целогодишно, при 

наличието на свободни места. 

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели. В ОШИ можете да изучавате 

пиано, цигулка, виола, китара, поп и джаз пеене. Заниманията са индивидуални и се 

провеждат два пъти седмично. В учебната програма е включено изучаването на солфеж- 

предмет, който е неотменна част в овладяването на инструмента или пеенето. Солфежът  

е  веднъж седмично и е групово занимание.  

Който обича да пее е добре дошъл във вокална група „Ванила”. 

Освен музикалното обучение, в нашата школа се осъществяват и занимания по 

изобразително изкуство. Уроците се провеждат както в групи, така и индивидуално. 

Предлагаме индивидуална подготовка за кандидатстване след 7-ми клас в Художествени 

и Професионални гимназии и паралелки с рисуване. 

Нашите ученици успешно се изявяват в концерти, изложби, конкурси и различни публични 

изяви. 

Възпитаниците на ОШИ са носители на престижни награди от национални и 

международни конкурси както следва: 

 Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални 

инструменти – Перник 

 Конкурс за детска рисунка – Перник 

 Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „ Орфеева дарба“ – 

София 

 Конкурс за млади пианисти-непрофесионалисти „Нашите деца свирят Бах“ – 

Благоевград 

 Международен клавирен конкурс за любители „Андрей Стоянов“ - София 

 Международен конкурс за пианисти-непрофесионалисти „Вивапиано“ - София 

и други. 

 



Нашите преподаватели: 

Виолина Милотинова – пиано, Йоанна Козарева – пиано, Славена Вражалска – пиано,  
 

Надежда Спасова – пиано, Василена Василева – пиано 
 

Невелина Станимирова - цигулка, виола, Даниел Тодоров - китара 
 

Боряна Пенева - поп и джаз пеене, 
 

Виктор Томанов - солфеж и теория на музикалните елементи, 
 

Петър Симеонов - вокална група „Ванила” 
 

Силвия Михайлова - изобразително изкуство 
 

Заповядайте! 

Първата среща по изобразително изкуство ще се състои на 3 октомври от 10:00 ч. 

 

За повече информация заповядайте на място: ОК Дворец на културата, пл.„Кракра Пернишки 1“, етаж III,  

ст. № 32или ни се обадете на тел.:0885 262610; 076 600333- ръководител на  ОШИ Йоанна Козарева; 

e-mail:schoolofarts@abv.bg 


