
РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 23.01.2023 година 

(Протокол №4) 

 

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 92, ал.1 от Закона за висшето образование и 

§1, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ПМС №235 от 1 август 2022 г., 

да се продължи  изплащането на минималните размери на основните 

месечни работни заплати на лицата от академичния състав на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, определени със заповед №РД-16-487 

от 14.09.2022 г. на ректора на Академията, за срок от 01.01.2023 г. до 

31.03.2023 г. 

РЕШЕНИЕ:  

 ПРИЕМА предложението до Министъра на МОН за броя на 

приеманите студенти – български граждани за академичната 

2023/2024; 

 ПРИЕМА предложението до Министъра на МОН за броя на 

приеманите докторанти – български граждани за академичната 

2023/2024 г.;  

 ПРИЕМА предложението до Министъра на МОН за броя на 

приеманите в редовна форма на обучение студенти и докторанти – 

българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 и 

чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г., за учебната 2023/2024 година; 

 ПРИЕМА предложението до Министъра на МОН за броя на 

приеманите в редовна форма на обучение студенти – граждани на 

Република Северна Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 

228/1997 г., за учебната 2023/2024 година. 

 

РЕШЕНИЕ: Утвърждава Разпоредба за специализиран подготвителен 

курс за чуждeстранни граждани, кандидати  за обучение в ОНС „Доктор“: 

На основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за устройството и 

дейността на Департамент за езикова и специализирана подготовка в 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив утвърждава обучението в 

специализиран подготвителен курс за чуждестранни граждани, кандидати 

за ОНС „Доктор“, които са придобили ОКС „Магистър“ или успешно са 



преминали подготвителен курс по български език и специализирани 

дисциплини в други висши училища в Република България. 

Специализираният подготвителен курс е с продължителност три 

месеца и включва обучение по специализиран български език и 

специализирани дисциплини. 

Завършилите успешно обучението в специализирания подготвителен 

курс кандидати за ОНС „Доктор“ ще бъдат приемани без изпит. Такса за 

обучение: 3000.00 EUR (три хиляди евро). 

 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за придобиване на академична длъжност 

„Професор“ в област на висше образование 8. Професионално направление 

8.3. Музикално и танцово изкуство, по специалност „Тамбура и 

дирижиране на народен оркестър“, за нуждите на катедра „Музикален 

фолклор“ към факултет „Музикален фолклор и хореография“.    

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА следните промени в справочника за 

кандидат-студенти и условията за прием в специалност „Дизайн на 

облеклото“ към Факултет „Изобразителни изкуства“, ОКС „Бакалавър“, от 

предстоящата кандидатстудентска кампания 2023 – 2024 г., със следната 

промяна във втори етап на кандидатстудентския изпит: представяне на 4 

декоративни композиции от стилизирани природни форми в цвят на тема 

„Сезони“ и портфолио с авторски произведения, рисунки, скици, проекти и 

др. Събеседване върху познанията на кандидата в областта на модния 

дизайн и визуалните изкуства. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА следните промени в справочника за 

кандидат-студенти и условията за прием в специалност „Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство“ към Факултет „Изобразителни 

изкуства“, ОКС „Магистър“,  от учебната 2023 – 2024 година: 

Добавя се нов модул: 

ОКС „МАГИСТЪР“ 

(без придобита  степен „БАКАЛАВЪР“ ПОИИ) 

Условия към кандидатите : 



• Да са придобили степен „БАКАЛАВЪР“ по специалности в областта 

на изобразителното изкуство. 

• Да са завършили  бакалавърската си степен с успех не по-нисък от 

Много добър (4.50). 

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ 

Първи етап: 

Кандидатите представят пред комисия портфолио с авторски 

произведения: 

а) за специализиращите „Живопис“ – минимум 5 собствени снимани 

творби; 

б)   за специализиращите „Графика“ – минимум 5 графични отпечатъка на 

различни по сюжет собствени творби. 

в) за специализиращите „Скулптура“ – минимум 5 собствени снимани 

творби 

Втори етап: 

Кандидатите се явяват на събеседване с цел изясняване на общата им 

култура и мотивация. 

Формиране на оценката/бала:  

От сбора на резултатите от първи и втори етап.  

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА следната промяна в справочника за 

кандидат-студенти от учебната 2023 – 2024 година, за специалност 

„Маркетинг и комуникации в изкуствата“, ОКС „Бакалавър“: 

Формиране на оценката/бала и класиране на кандидат-студентите: 

Формиране на крайна оценка на базата от успеха от дипломата (не по-

малко от Добър 4.00)  и резултата от събеседването. 

 

 



 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА включването  в справочника  за кандидат-

студенти от учебната 2023 – 2024 година на нова специалност 

„Арттерапия“, ОКС „Магистър“: 

АРТТЕРАПИЯ 

Форма на обучение: 

степен „Магистър“ – редовна (1,5 години) след придобиване на степен 

„Бакалавър“ или „Магистър“, като успешно завършилите получават 

квалификацията „Магистър по „Артерапия“. 

Документите за кандидатстване се приемат от ………до ……….. 

Условия към кандидатите: 

1. Да са придобили степен „Бакалавър“ или „Магистър“. 

2. Успех от диплома за завършено образование – минимум Добър 4.00. 

3. Събеседване относно мотивация и нагласи за избор на 

сепциалността. 

Формиране на оценката: оценка от успеха от дипломата и резултата от 

събеседването. 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА следната промяна в справочника за 

кандидат-студенти от учебната 2023 – 2024 г., за специалност 

„Изпълнителско изкуство фолклор (Народно пеене)“: 

В ОКС „Бакалавър“: 

Вместо:  1.  Кандидатът изпълнява три песни (по избор на кандидата) от 

различни музикално-фолклорни области на България – една безмензурна и 

две в различни неравноделни размери. 

Да стане:  1. Кандидатът изпълнява три песни по избор на кандидата от 

различни музикално-фолклорни области на България – една безмензурна и 

две в различни размери и ладове. 

В ОКС „Магистър“, 3 семестъра: 

Вместо:  2. Изпълнение на две песни в размер от различни фолклорни 

области на България по избор на кандидата. 



Да стане: 2. Изпълнение на две песни в различни размери и ладове от 

различни фолклорни области на България по избор на кандидата. 


