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

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

РЕШЕНИЯ
на Академичен съвет

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

от заседанието, проведено на 21.12.2021 година
(Протокол №5)

РЕШЕНИЕ:
1. На основание с ПМС № 370/04.11.2021г. за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджета на МОН за подпомагане бюджетите на държавните ВУ за 2021 г. за
преодоляване на негативните последици в резултат на пандемията от Ковид-19:
- да се увели плана по §10-20 „Разходи за външни услуги“ с 106 173 лв. за сметка на
параграф §32-30 „Получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)“;
- да се увели плана по §40-00 „Стипендии“ с 8946 лв. за сметка на параграф §32-30
„Получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)“.

2. Да се увеличи плана по §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения“ с 5000 лв. за сметка на §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“;

3. Да се увеличи плана по §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели“ с 2500 лв. за сметка на §05-51 „Осигурителни вноски от работодатели
за ДОО“, във връзка с изплатените средства на служителите през ноември 2021 г. на
основание ПМС № 370/04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на МОН за подпомагане бюджетите на държавните ВУ за 2021 г. за
преодоляване на негативните последици в резултат на пандемията от Ковид-19;

4. Да се увеличи плана по §02-08 „Обезщетения за персонала ….“ (пенсиониране) с
30000 лв. за сметка на параграф §10-20 „Разходи за външни услуги“.

РЕШЕНИЕ:
На основание Националната квалификационна рамка на Република България
утвърждава актуализираните квалификационни характеристики и учебни планове на
акредитираните в Академията докторски програми: „Методика на обучението по
музика“, „Методика на обучението по изобразително изкуство“, „Приложни, изящни
изкуства и дизайн“, „Музикознание и музикално изкуство“, „Хореография“,
„Артмениджмънт и публични комуникации в изкуството“.

РЕШЕНИЕ:
Утвърждава нов хоноруван преподавател /базов учител/ за учебната 2021/2022 година
по дисциплината „Педагогическа практика по виолончело“ при наличие на часове, към
катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство“.
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