
РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 28.03.2023 година 

(Протокол №6) 

 

 

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 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  Актуализира наема за ползване на Концертна зала и на 

услугите за аудио и видеозаписи и презапис на информация: 

 

 

 

№ Вид услуга Цена (към 21.03.2023г.) Цена (актуализирана с 

Решение на АС от 

28.03.2023)

1 Концертна зала без ползване на инструмент 100 лв./час 140 лв./час

2 Концертна зала с използване и на инструмент 120 лв./час 160 лв./час

3 Ползване на климатична система (затопляне/охлаждане според 

сезона) - на час 50 лв./час 70 лв./час

4 Ползване обслужващ персонал в извънработни дни - на човек 20 лв./човек 40 лв./човек

5 Печат и разпространение на 50 бр. афиши 50х70 см. 80 лв. 200 лв.

6 Изработване на 100 бр. програми 50 лв. 80 лв.

Цена (към 21.03.2023г.) Цена (актуализирана с 

Решение на АС от 

28.03.2023)

Цена (към 21.03.2023г.) Цена (актуализирана с 

Решение на АС от 

28.03.2023)

1 Аудиозапис 25 лв./час 35 лв./час 15 лв./час 25 лв./час

2 Обработка на запис (монтаж, смесване, корекции, ефекти) 25 лв./час 35 лв./час 15 лв./час 25 лв./час

3 Видеозапис и обработка 40 лв./час 55 лв./час 20 лв./час 40 лв./час

4 Ползване на студио (прослушване на записи, преглед на видео, 

изработване на компилации и др.) 25 лв./час 35 лв./час 15 лв./час 25 лв./час

№ Вид услуга Цена (към 21.03.2023г.) Цена (актуализирана с 

Решение на АС от 

28.03.2023)

1 От видеокасета на DVD (без обработка)* 20 лв. 28 лв.

2 От DVD на DVD 6 лв. 8 лв.

3 От аудио касета на CD (без обработка)* 10 лв. 14 лв.

4 От плоча на CD (за външни лица) 10 лв. 14 лв.

5 От плоча на CD (за преподаватели, студенти и служители на АМТИИ)

5 лв. 8 лв.

* за обработка на записите, цените се договарят за всеки конкретен 

случай

ПРЕЗАПИС НА ИНФОРМАЦИЯ (за 1 бр. CD или DVD)

НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОНЦЕРТНА ЗАЛА

АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ

№ Вид услуга Външни лица Преподаватели и студенти 



РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА от летен семестър на учебната 2022 – 2023 

година следния хоноруван преподавател, при наличие на часове, към катедра 

„Теория на изкуствата“, факултет „Музикален фолклор и хореография“ – нов 

преподавател по „Опазване на културното наследство“ към специалност 

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

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ 

в област на висше образование 8. Професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство по специалност  „Народно пеене и методика на преподаването 

му“ за нуждите на катедра „Музикален фолклор“ към факултет  „Музикален 

фолклор и хореография“. 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ 

в област на висше образование 8. Професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство по специалност  „Дирижиране на народен хор от клавир и пеене 

в народен хор“ за нуждите на катедра „Музикален фолклор“ към факултет  

„Музикален фолклор и хореография“. 

 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Главен 

асистент в област на висше образование 8. Професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство по специалност  „Народно пеене“ за нуждите на 

катедра „Музикален фолклор“ към факултет  „Музикален фолклор и 

хореография“. 

 

РЕШЕНИЕ: АКТУАЛИЗИРА учебен план и квалификационна характеристика на 

специалност „Изпълнителско изкуство (народна музика с класически или друг 

нетрадиционен за България фолклорен инструмент)“, ОКС „Магистър“, два 

семестъра, редовна форма на обучение, по съвместен проект „Модернизация на 

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

Диамандиев“ – Пловдив“. 

 

 


