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РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 15.12.2022 година 

(Протокол №3) 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Параграф 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала“ - увеличение с 

166 500 лв. на основание ПМС 235/01.08.2022 г., за сметка на увеличение на 

трансферите от държавния бюджет за издръжка на обучението (увеличение на 

основните възнаграждения на академичния състав); 

2. Параграф 02-02 – „хонорари“ - увеличение с 80 000 лв. за сметка на проектно 

финансиране от Община Пловдив и МОН; 

3. Параграф 02-09 „други плащания и възнаграждение“ - увеличение с 4200 от 

получено финансиране по проекти от МОН; 

4. Параграф 10-15 „материали“ - увеличение с 2 910 лв. на основание ПМС 

№184/21.07.2022 г., за сметка на увеличение на трансферите от държавния бюджет за 

физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристически дейности; 

5. Параграф 10-16 – „вода, горива и енергия“ - увеличение с 79 135 лв. ПМС 

№190/21.07.2022 г., за сметка на увеличение на трансферите от държавния бюджет за 

издръжка на обучението; 

6. Параграф 10-20 – „разходи за външни услуги“ - увеличение с 600 лв. на 

основание ПМС 31 от 17.03.2022 г., за сметка на увеличение на трансферите от 

държавния бюджет за издръжка на обучението; 

7. Параграф 40-00 – „стипендии“ – увеличение с: 

• 413 544 лв. за специалните стипендии от Министерство на Културата, за сметка 

на финансиране от Национален фонд „Култура“; 

• 1800 лв. на основание ПМС 556/29.07.2022 г. за сметка на увеличение на 

трансферите от държавния бюджет за стипендии; 

• 60 000 лв. на основание ПМС 234/01.08.2022 г., за сметка на увеличение на 

трансферите от държавния бюджет за стипендии; 

• 90 000 лв. на основание ПМС 99/2022 г., за сметка на увеличение на трансферите 

от държавния бюджет за стипендии. 
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8. На основание чл. 112, ал. 3 от ЗПФ и чл. 91а от ЗВО (неизпълнен прием на студенти 

и докторанти) да се намали плана по параграф §10-20 „Разходи за външни услуги“ с 54 

582  лв., за сметка на параграф §32-30 „Получени от държавните висши училища 

трансфери от ДБ (-)“. 

 

РЕШЕНИЕ: 1. Във връзка с полагания допълнителен труд за издаването на диплома за 

завършена степен на висше образование, европейското дипломно приложение, 

свидетелството за професионална квалификация и документ, удостоверяващ 

положението на студента или на докторанта с цел продължаване на обучението в друго 

висше училище на служителите, взели участие при подготовката, изработката и печата 

на документите, се заплащат еднократни възнаграждения за всеки издаден документ в 

следния размер: 

 

 Диплома за завършена степен на висшето образование – 15 лв.; 

 Свидетелство за професионална квалификация – 8 лв.; 

 Европейско дипломно приложение – 9 лв.; 

 Академична справка за студенти, обучаващи се към момента на поискване на 

документа – 15 лв.; 

 Академична справка за завършили, прекъснали или напуснали студенти – 25 лв.; 

 40% от административните таксите, събирани по точка №2; 

 2. Актуализация на административни такси за: 

 Дубликат на диплома, издадена до 1996 г. – 135 лв.; 

 Дубликат на диплома, издадена след 1997 г. – 112 лв.; 

 Издаване на индивидуални учебни планове на завършилите Академията, 

съобразно новите нормативни изисквания (анотации) – 250 лв.; 

 Възстановяване на студентски права – 600 лв.; 

 Прехвърляне на студент от друго висше училище – 250 лв. 

  

 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с изпълнението на Дейност 11: Студентски клубове 

за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална 

креативност по проект „Модернизация на учебния процес в НМА „Проф. Панчо 

Владигеров“ и  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив“ и мотивиране на 

студентите за участие в предложените курсове: да се присъждат по два образователни 

кредита на всеки студент за всеки успешно приключен курс  „Предприемачество“, 

„Презентационни умения“, „Дигитални умения и креативност“ по проект 

„Модернизация на учебния процес в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и  АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив“,  доказани с получен сертификат.  


