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РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 22.11.2022 година 

(Протокол №2) 

 

РЕШЕНИЕ: На основание разпоредбите на „Методика  за определяне на 

приноса на основните звена в АМТИИ – Пловдив за осъществяване на обучението по 

всяко професионално направление за целите на разпределението на получените 

приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на 

обучението“, приета с решение на АС на Академията от 13.10.2017 г., протокол №1, на 

основание чл. 90, ал. 5 от Закона за висшето образование, Академичният съвет реши: 

1. Да се финансират факултети с необходимите средства за покриване на минимално 

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

на ДЕСП за периода в размер на 342 487 лв.; 

2. Да се изплатят през месец ноември 2022 г. наднормените за учебната 2021/2022г. за 

сметка на собствените средства на Академията, както следва: 

2.1. – 11 266 лв. за сметка на собствените приходи от дейността на ДЕСП за периода в 

размер на 11 266 лв.; 

2.2. – 75 881 лв. за сметка на собствените средства на Академията (преходен остатък от 

предходни години). 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА за учебната 2022/2023 година хонорувани 

преподаватели към факултет „Музикална педагогика“, при наличие на часове /имената 

са заличени съгласно ЗЗЛД/: 

Към катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“: 

 Хоноруван преподавател по дисцисплината „Специален инструмент“ 

(виолончело), спец. ИИК, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, 

 Хоноруван  преподавател –  часове по корепетиция, 

 

Към катедра „Музикална педагогика и дирижиране“:  

 Хоноруван преподавател по дисциплината „Педагогическа практика по солфеж“ 

в НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, 
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 Хоноруван преподавател по дисциплината „Арттерапия“, към спец. 

„Музикотерапия“, ОКС „Магистър“, 

 Нов хоноруван преподавател по дисциплината „Група за личностно развитие и 

опит“, към специалност „Музикотерапия“, ОКС „Магистър“. 

 

Към катедра „Пиано и акордеон“: 

 Хоноруван преподавател – часове по задължително пиано. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА хоноруван преподавател /името е заличено съгласно 

ЗЗЛД/ към катедра „Дизайн“, факултет „Изобразителни изкуства“, за учебната 

2022/2023 година, при наличие на часове, по дисциплината „Интерактивен дизайн“, 

специалност „Графичен дизайн и фотография“, ОКС „Магистър“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


