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РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседанието, проведено на 22.11.2021 година 

(Протокол №4) 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 6, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на  АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив учредява студентско академично отличие „Проф. 

Асен Диамандиев“.       

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема Статут за присъждане на академичното отличие „Проф. Асен Диамандиев“ на 

студенти от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 

Диамандиев“ – Пловдив. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Да се финансират факултетите с необходимите средства за покриване на минимално 

необходимите им разходи за издръжка за сметка на собствените приходи от дейността 

на Департамента за езикова и специализирана подготовка /ДЕСП/ в размер на 230 739 

лв.; 

 

РЕШЕНИЕ: 

Да се изплатят за сметка на собствените приходи от дейността на Департамента за 

езикова и специализирана подготовка /ДЕСП/ в размер на 84 691 лв. наднормените за 

учебната 2020/2021 г. през месец ноември 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 Да се увели плана по §24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и 

продукция“  - (приходи от такси) с 300 000 лв., поради  преизпълнение на 

планираните приходи от такси към 31.10.2021 г. ; 

 Да се преразпределят допълнителните средства от преизпълнението на 

планираните приходи от такси в преходния остатък за 2022 г.; 

 На основание чл. 112, ал. 3 от ЗПФ и чл. 91а от ЗВО (неизпълнен прием на 

студенти и докторанти) и протокол № 28 / 09.02.2021 г., подписан с НАЦИД, да 

се намали плана по параграф §10-20 „Разходи за външни услуги“ с 41 661 лв., за 

сметка на параграф §32-30 „Получени от държавните висши училища 

трансфери от ДБ (-)“; 
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 На основание чл. 112, ал. 3 от ЗПФ, във връзка с чл. 41, ал. 1 и 2 от ПМС № 

408/2020г. и чл. 91, ал. 1 от ЗВО да се намали плана по параграф §10-20 

„Разходи за външни услуги“ с 1461 лв., за сметка на параграф §32-30 „Получени 

от държавните висши училища трансфери от ДБ (-)“; 

 На основание чл. 109, ал.3 и чл. 112, ал. 1 от ЗПФ и във връзка с ПМС № 

202/23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за физическо 

възпитание, спорт и спортен туризъм, да се увеличи плана по §10-15 

„Материали“ с 3085 лв. за сметка на параграф §32-30 „Получени от 

държавните висши училища трансфери от ДБ (+)“; 

 На основание чл.112, ал.3 от ЗПФ и във връзка с ПМС № 283/19.08.2021 г., 

относно освобождаване от такси на студентите в професионално направление 

1.3 „Педагогика на обучението по …“, да се увеличи плана по параграф §10-20 

„Разходи за външни услуги“ с 14973 лв. за сметка на параграф §32-30 „Получени 

от държавните висши училища трансфери от ДБ (+). 

 

 

 


