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    ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
●ЗА МЕН
●МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ



ЗА МЕН

   Здравейте! 
   Казвам се Емил 

Стоянов 
Димитров. Роден 
съм през 1979 
година в Елена- 
малко балканско 
градче, в близост 
до Велико 
Търново, с богата 
история и 
природа.



МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
 Музикалното ми развитие започва от детската музикална 

школа в родния ми град.
 Мода или родителско настояване не помня, но на 5 

годишна възраст вече вземах уроци по пиано и солфеж. 
И както е казал Айнщан "Всеки е гений, но ако съдиш 
рибата по способността й да се катери по дърво, тя ще 
прекара целия си живот, мислейки, че е глупава." Та след 
кратко 5 годишно борене с пианото реших да го заменя с 
акордеон. И до ден днешен животът ми е свързан с него, 
затова вярвам, че съм направил правилният избор.

След школата последва 5 годишно музикално образование 
в СМУ (по настоящем НУИ) "Проф. Веселин Стоянов" гр. 
Русе, след което още 4 годишно обучение за 
бакалавърска степен по специалността “Педагогика на 
Обучението по Музика” в АМТИИ гр. Пловдив.



ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ

●ПРЕДИШНИ ПОЗИЦИИ И ИЗЯВИ
●ПО НАСТОЯЩЕМ
●ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ И 
УМЕНИЯ



ПРЕДИШНИ ПОЗИЦИИ И ИЗЯВИ
С течение на годините имах шансът, да се доближа до чудесни музиканти, 

изпълнители и творци, да почерпя опит, както и да работя  с много и 
най-различни формации, като фолклорни танцови училища, състави и 
ансамбли, хорове, оркестри.

Професионалната ми кариера започна като учител по акордеон и 
корепетитор на фолклорните танцови паралелки към НУИ “Проф. 
Веселин Стоянов” гр. Русе, където прекарах 5 години. 

Градът е с богата култура и това ми даде възможност паралелно да работя 
с различни танцови състави и ансамбли: «Русчуклийче», «Зорница», 
«Найден Киров», както и като хорист към няколко хора: «Васил 
Арнаудов», «Дунавски звуци», Мъжки църковен хор към храм «Св. 
Николай»

 



 2013-та година започнах 
работа като корепетитор на 
танцови паралелки в НУФИ 
“Филип Кутев” гр. Котел, 
където участвах активно в 
представителната и 
концертна дейност на 
училището. Място със 
силен дух и традиции, 
даващи стимул 
българският фолклор да 
бъде съхраняван, обичан и 
популяризиран.

НУФИ “Филип Кутев
град Котел



ПО НАСТОЯЩЕМ

През учебната 2017/2018 година станах 
част от колектива на СУ “Сава 
Доброплодни” град Шумен.

Тук отново работя като корепетитор на 
танцовите паралелки на училище, 
доказало своите високи ценности и 
постижения и се надявам да оправдая 
гласуваното ми доверие.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 
И УМЕНИЯ

Динамичното време, в което живеем, налага 
непрекъснато да се развиваме и да се учим.

Благодарение на личния и професионалния път, 
извървени до тук, имам натрупани някои 
умения, като:

● Боравене с IT програми за обработка на текст, 
ноти, снимки и музика.

● Владеене на добро писмено и говоримо ниво на 
английски и руски език.

● Завършен курс за “Работа в екип” 
● Завършен курс за компютърна грамотност.



МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА И 
ИДЕОЛОГИЯ

Да правим това, което можем най- добре, иначе 
цял живот ще изглеждаме като глупаци...


