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РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 29.03.2022 година 

(Протокол №8) 

 

РЕШЕНИЕ: Приема бюджета на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив за 2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ: Приема предложението за размера на таксите за обучение за учебна 2022 – 

2023 г. 

I. Такси за кандидатстване – КСК 2022 г.: 

За първи изпит 30 лв. и 20 лв. за всеки следващ.  

Класиране с признаване оценка от държавен изпит 30 лв. 

За магистри за разглеждане на документи от комисия с или без събеседване 30 лв. 

Такса за конкурсен изпит на кандидат - докторанти 200 лв. 

Цена на комплект /плик/ документи за кандидатстване 10 лв. 

Цена на комплект /плик/ документи за записване – 20 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...“: 

1.1. „Педагогика на обучението по...“ редовно обучение от 1
-и

 до 3
-и

 курс  –  1230  лв. 

 1.2. „Педагогика на обучението по...“ редовно обучение 4
-и

 курс   –  577 лв. 

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

педагогика) – 1150 лв. 

2.1. БНХ редовно обучение – 1050 лв. 

2.2. БНХ и Балетна педагогика задочно обучение – 850 лв. 

3. „Изобразително изкуство редовно обучение“ – 1150 лв. 
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4. „Теория на изкуствата“ – 1150 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  –  1350 лв. 

2.1. БНХ редовно обучение – 1250 лв. 

2.2. БНХ, Балетна педагогика и Балетна режисура задочно обучение – 1020 лв. 

3. „Изобразително изкуство “ редовно обучение – 1350 лв. 

4. Теория на изкуствата: - редовно обучение – 1350 лв.; - задочно обучение – 1050 лв. 

В. Образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито средно 

образование: 

1. „Музикално и танцово изкуство“ – 1250 лв. 

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

Всички професионални направления редовно обучение  – 2000 лв. 

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

1. Езиков курс – 3000 евро. 

2. Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 

2.1. Всички професионални направления редовно обучение (с изключение на „Теория на 

изкуствата“) - 4000 евро. 

2.2. „Теория на изкуствата“ редовно обучение – 7010 евро. 

2.2. Всички професионални направления задочно обучение – 3000 евро 

3. Образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование – редовно 

обучение  –  5000 евро. 

4. Образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита „бакалавър“ 

4.1. Редовно обучение 5000 евро (с изключение на специалностите в професионално 

направление „Теория на изкуствата“ – 7110 евро) 

4.2. Задочно обучение – 3500 евро 

5. Докторанти чуждестранни граждани: 
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5.1. За всички професионални направления редовно – 5000 евро (с изключение на 

професионално направление „Теория на изкуствата“ – 5700 евро) 

5.1. За всички професионални направления задочно 3500 евро 

6. За преглеждане на документите на чужди граждани и придвижването им в МОН  –  200 лева., 

плюс държавните такси за НАЦИД и МОН. 

7. Изпит по български език, без курс на обучение в ДЕСП към АМТИИ  –  500 евро. 

 

РЕШЕНИЕ: Приема корекция на предложението до Министъра на МОН за броя на 

приеманите студенти – български граждани за академичната 2022/2023 г. 

 

РЕШЕНИЕ: Приема отпускането на еднократна месечна помощ /за февруари и март 2022 г./ 

за студентите от Украйна, приети в Академията на основание Постановление на МС №103 от 

31.05.1993 г. 

 

 

 

 


