
РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 24.02.2023 година 

(Протокол №5) 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА размера на годишните таксите за обучение за 

учебна 2023 – 2024 година: 

I. Такси за кандидатстване – КСК 2023 г.: 

За първи изпит 40 лв. и 26 лв. за всеки следващ.  

Класиране с признаване оценка от държавен изпит 40 лв. 

За магистри за разглеждане на документи от комисия с или без събеседване – 40 

лв. 

Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 260 лв. 

Цена на комплект /плик/ документи за кандидатстване – 14 лв. 

Цена на комплект /плик/ документи за записване – 26 лв. 

 

II. Такси за обучение държавна поръчка: 

1. Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП за учебна година в лева: 

A. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“: 

1. „Педагогика на обучението по...“ редовно обучение – 1230 лв. 

2. „Музикално и танцово изкуство“ редовно обучение (с изключение на БНХ и 

Балетна педагогика): - за 1-ви курс – 1400 лв.; - за 2-ри, 3-ти и 4-ти курс – 1300 лв. 

2.1. БНХ редовно обучение: - за 1-ви курс – 1280 лв.; - за 2-ри, 3-ти и 4-ти курс - 

1180 лв.; 

2.2. БНХ и БП задочно обучение: - за 1-ви курс – 1080 лв.; - за 2-ри, 3-ти и 4-ти 

курс – 980 лв.; 



3. „Изобразително изкуство“ редовно обучение: - за 1-ви курс – 1400 лв.; - за 2-

ри, 3-ти и 4-ти курс - 1300 лв. 

4. „Теория на изкуствата“ редовно обучение: – 1400 лв.: - за 1-ви курс – 1400 лв.; 

- за 2-ри, 3-ти и 4-ти курс - 1300 лв. 

 

Б. Образователно-квалификационна степен „Магистър“ след придобита 

„Бакалавър“: 

1. „Педагогика на обучението по...“ редовно обучение –1230 лв. 

2. „Музикално и танцово изкуство“ (с изключение на БНХ, Балетна педагогика и 

Балетна режисура)  редовно обучение – 1500 лв. 

2.1. БНХ редовно обучение – 1400 лв. 

2.2. БНХ, Балетна педагогика и Балетна режисура задочно обучение – 1180 лв. 

3. „Изобразително изкуство “редовно обучение – 1500 лв. 

4. Теория на изкуствата: - за редовно обучение: – 1500 лв.; - за задочно обучение 

– 1180 лв. 

В. Образователно-квалификационна степен „Магистър“ след придобито 

средно образование: 

1. „Музикално и танцово изкуство“ редовно обучение: - за 1-ви курс – 1500 лв.; - 

за 2-ри, 3-ти , 4-ти и 5-ти курс - 1440 лв. 

 

Г. Докторанти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП – държавна 

поръчка: 

Всички професионални направления редовно обучение  – 2500 лв. 

 

II. Чуждестранни граждани по чл.95, ал. 8 от ЗВО в евро – за всички 

специалности: 



1. Езиков курс – 3600 евро. 

2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“  

2.1. Всички професионални направления редовно обучение (с изключение на 

„Теория на изкуствата“) – 4500 евро. 

2.2. „Теория на изкуствата“ редовно обучение – 7100 евро. 

2.2. Всички професионални направления задочно обучение – 3600 евро 

3. Образователно-квалификационна степен „Магистър“ след средно образование 

– редовно обучение – 6000 евро. 

4. Образователно-квалификационна степен „Магистър“ след придобита 

„Бакалавър“ 

4.1. Редовно обучение 6000 евро (с изключение на специалностите в 

професионално направление „Теория на изкуствата“ – 7110 евро). 

4.2. Задочно обучение – 4200 евро. 

5. Докторанти чуждестранни граждани: 

5.1. За всички професионални направления редовно обучение: - за 1-ва година – 

6000 евро; - за 2-ра година – 2000 евро и за 3-та година – 2000 евро. 

5.2. За всички професионални направления задочно 4200 евро. 

6. За приемане и разглеждане на документи за признаване на придобито висше 

образование и периоди на обучение в чуждестранни висши училища, с цел последващо 

обучение и придобиване на висше образоване в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив  и  придвижването им в МОН – 240 лева плюс държавните такси, събирани от 

МОН и НАЦИД. 

7. Изпит по български език, без курс на обучение в ДЕСП към АМТИИ – 600 

евро. 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА от летен семестър на учебната 2022 – 2023 година нов 

хоноруван преподавател по дисциплината „Подходи и школи в музикалната 

психотерапия“, при наличие на часове, към катедра „Музикална педагогика и 

дирижиране“. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА следната промяна в изпита по солфеж в 

справочника за кандидат-студенти от учебната 2023-2024 г., за специалности ПОМ, 

ИИК, ИИПД, ИИФ: 

Солфеж: солфежиране на мелодия в тоналност до два арматурни знака и анализ на 

посочени в мелодията интервали и ладова разновидност на мажорен или минорен лад. 

(Виж нотен пример 1 на стр. …) 

Нотен пример 1: 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА администриране от катедра „Музикална педагогика и 

дирижиране“ към факултет „Музикална педагогика“ на новите специалности 

„Иновативни технологии в педагогика на обучението по музика“ и „Музикално 

продуцентство“, ОКС „Магистър“, два семестъра, редовна форма на обучение, по 

съвместен образователен проект „Модернизация на учебния процес в НМА „Проф. 

Панчо Владигеров“ и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. 

 

 

 


