
 1 

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. 

АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ 

 

 
 

ЗАПОВЕД № РД- 16 – 153 / 09.03.2023 г. 

 

 
На основание Решение на Академичен съвет – Протокол № 5/24.02.2023г.  във връзка с 

приема на студенти за учебната 2023/2024г. 

 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  :  

 

 

I. Чуждестранните граждани приети в АМТИИ – Пловдив на основание чл. 95, ал. 

8 от ЗВО в ОКС „Бакалавър“,  ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ да заплащат такси за 

обучение в евро, както следва: 

 

 

1. Езиков курс – 3600 евро. 

2. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” : 

2.1. Всички професионални направления редовно обучение (с изключение на „Теория на 

изкуствата“) - 4500 евро; 

2.2. „Теория на изкуствата“ редовно обучение – 7100 евро; 

2.3. Всички професионални направления задочно обучение – 3600 евро. 

3. Образователно-квалификационна степен „магистър” след средно образование – редовно 

обучение - 6000 евро. 

4. Образователно-квалификационна степен „магистър” след придобита „бакалавър” 

4.1. Всички професионални направления редовно обучение (с изключение на специалностите в 

професионално направление „Теория на изкуствата) - 6000 евро; 

4.2. „Теория на изкуствата“ редовно обучение – 7110 евро.; 

4.3. Всички професионални направления задочно обучение – 4200 евро. 

5. Докторанти чуждестранни граждани: 

5.1. За всички професионални направления редовно обучение: - за 1
-ва 

година – 6000 евро; - за 2
-ра

 

година -  2000 евро и за 3
-та

 година - 2000 евро; 
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5.2. За всички професионални направления задочно 4200 евро. 

6. Изпит по български език, без курс на обучение в ДЕСП към АМТИИ - 600 евро. 

 II. За приемане и разглеждане на документи за признаване на придобито висше 

образование и периоди на обучение в чуждестранни висши училища, с цел последващо 

обучение и придобиване на висше образоване в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - 

Пловдив и придвижването им в МОН - 240 лева. плюс държавните такси събирани от МОН 

и НАЦИД. 

Забележка: За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, 

таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.  Таксите за 

обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти се заплащат в левовата 

равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от БНБ. 

 

 


