Димитър Иванов Михнев

Роден съм през 1970 г. Пр
ез 1989 г. завърших ССВМУ „М-ро Г.Атанасов” гр. София, като отличник на випуска. До
1999 г. служих, като военен оркестрант в редовете на въоръжените сили на Р
България. От 2000 г., работя на основен трудов договор, като учител по кларинет и
саксофон в СОУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица.
През годините ми на музикално – педагогическа дейност мои ученици са завоювали на
различни републикански конкурси за инструменталисти: 3 първи, 4 втори, 1 трета и 5
поощрителни награди.
От месец септември на 2005 г. съм диригент на Младежкия духов оркестър, при СОУ
„Вичо Грънчаров”. Под мое ръководство, оркестърът завоюва първа награда в
категорията „Младежки концертни оркестри” и трета фестивална награда от
„Европейски музикални дни – Бьозел 2006” – Германия. На същият конкурс ми бе
присъдено 2 място за диригентско майсторство.
През месец август на 2007 г. бяхме удостоени със златна купа на IV фестивал за
Младежки духови оркестри и мажоретни състави в гр. Кишкьорош – Унгария.
Оркестърът изпълнява успешно граждански ритуали на местно областно и национално
ниво, а концертната дейност се простира и на международно.
Ръководя ЖВГ към НЧ „Пробуда” гр. Плачковци. През 2007 г. вокалната група под мое
диригентство завоюва първа награда в категорията за „обработен фолклор” на
Евро-фолк фестивала – Царево 2007.
Активно работя като музикален педагог и свиря в множество мероприятия на
самодейни духови оркестри.
През 1996 г. завърших Музикална педагогика в ЮЗУ „Н. Рилски” гр. Благоевград. През
2000 г. завърших „Психология” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, а през 2003 г.
завърших магистърска
степен по „Психология” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. През 2005 г. пети клас
квалификация.
Притежавам сертификат за базисно обучение по „Позитивна психотерапия” 2004 г. ,
Свидетелство от Обществото на краткосрочните терапевти в България, за „Фокус към
решения: консултиране и терапия” 2002 г., притежавам умения за личностен ретийминг
обучител и групов ретийминг – „Ориентиране към решения изграждане на екипи”.
Удостоверение за завършено обучение от Национален Педагогически Център по
„Справяне със стреса и решаване на конфликти” през 2007 г.
Имам професионален опит, като: „Обществен възпитател” , към община Трявна, през
2000 г., Координатор на проект „Надежда за Плачковци” към ПРООН през 2000 г. –
осъществяван в НЧ „Пробуда” гр. Плачковци. Четири мандата в Настоятелството на НЧ
„Пробуда” – гр. Плачковци.
Активно работя и членувам в множество не правителствени организации.
От 2008г. съм член на СБМТД.
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