
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
„ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” – ПЛОВДИВ 

Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, тел. +359 32 601 441 
 

1 
 

 

 

РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 17.06.2022 година 

(Протокол №10) 

 

РЕШЕНИЕ: Определя следните такси за обучение срещу заплащане в ОКС „Бакалавър“ 

и „Магистър“ и ОНС „Доктор“ – учебна 2022/2023г.: 

 

1. Такси за обучение срещу заплащане в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след придобито 

средно образование, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 

 

Професионални направления  Редовно 

За семестър 

Задочно 

За семестър 

Педагогика на обучението по … от 1 до 3 курс – 

„Бакалавър“ 

1544  

Педагогика на обучението по … 4 курс – „Бакалавър“ 1218  

Музикално и танцово изкуство – „Бакалавър“ 2889  

Музикално и танцово изкуство – „Бакалавър“ – БНХ и БИ 2839 1492 

Музикално и танцово изкуство – „Магистър“ 2939  

Изобразително изкуство – „Бакалавър“ 2504  

Теория на изкуствата – „Бакалавър“ 4744 2617 

 

2. Такси за обучение срещу заплащане в ОКС „Магистър“ след придобито образование в ОКС 

„Бакалавър“, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗВО 

 

Професионални направления и специалности Редовно 

За семестър 

Задочно 

За семестър 
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Педагогика на обучението по …. 1544  

Теория на изкуствата 1800 1200 

Изобразително изкуство 1400  

Музикално и танцово изкуство 1800  

- МТИ /Българска народна хореография/ 1700 1492 

- МТИ /Балетно изкуство/ 1700 1492 

- МТИ /Съвременни танцови техники/ 1700 1492 

 

3. Такса за обучение срещу заплащане в образователна и научна степен „Доктор“, на основание 

чл. 21, ал. 5 от ЗВО, самостоятелна форма на обучение, за всички професионални направления 

без „Теория на изкуствата“, както следва: 

1. при зачисляване – 3000 лв.; 

2. преди защита на докторска дисертация сума в размер на действителните разходи за обучение, 

публикации, режийни и заплащането на жури за защита на дисертационния труд, но не по-

малко от нормативно определената по реда на чл. 95, ал. 4 от ЗВО, във връзка с чл. 21, ал.5 от 

ЗВО след приспадане на платената такса при зачисляване. 

 

4. Такса за обучение срещу заплащане в образователна и научна степен „Доктор“, на основание 

чл. 21, ал. 5 от ЗВО, самостоятелна форма на обучение, в професионално направление „Теория 

на изкуствата“, както следва: 

1. при зачисляване – 3000 лв.; 

2. преди защита на докторска дисертация сума в размер на действителните разходи за обучение, 

публикации, режийни и заплащането на жури за защита на дисертационния труд, но не по-

малко от 5000 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ: АКТУАЛИЗИРА учебните планове на специалности „Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство“ и „Педагогика на обучението по музика“ за ОКС 

„Магистър“, дву- и трисеместриално обучение, в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив. 
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РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по „Гайда и 

методика на преподаването ѝ“ в област на висше образование 8., Професионално направление 

8.3. Музикално и танцово изкуство, за нуждите на катедра „Музикален фолклор“ към Факултет 

„Музикален фолклор и хореография“. 

 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по 

специалност „Балетно изкуство“, в област на висше образование 8. Професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, за нуждите на катедра „Хореография“ към 

Факултет „Музикален фолклор и хореография“. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА  хонорувани преподаватели за учебната 2022/2023 година, при 

наличие на часове, към съответните катедри на факултет „Музикален фолклор и хореография“. 

 

РЕШЕНИЕ: ПОДНОВЯВА договора на гост-преподавател към катедра „Теория на 

изкуствата“ за учебната 2022/2023 година.  

 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, ПН 1.3 Педагогика на обучението по…, 

специалност „Методика на обучението по задължително пиано“, за нуждите на катедра 

„Изящни изкуства“ към Факултет „Изобразителни изкуства“. 

 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по скулптура 

в област на висше образование 8. Изкуства, ПН 8.2 Изобразително изкуство за нуждите на 

катедра „Изящни изкуства“ към Факултет „Изобразителни изкуства“. 

 

 

 

 

 

 


