Такси за обучение
НОВИ УЧЕНИЦИ
Съответните такси се начисляват на годишна база и се прилагат за обучението на нови ученици.
Същите такси се прилагат и при приема на ученици, които са прекъснали обучението си в
Американо-английската академия за период от 1 година или повече. При кандидатстване в АЕА се
заплаща еднократна такса в размер на 250 EUR. При включване в списък чакащи се заплаща
допълнителна такса в размер на 55 EUR.
Годишната такса за обучение в Американо-английската академия включва учебници, униформи,
помагала, спортни дни, училищен годишник, еднодневни екскурзии и други. Таксите са с включен
ДДС.
Редовен прием
Редовният прием на нови ученици се извършва в периода от 1 април до настъпването на
съответната учебна година. Плащанията по годишната такса за обучение се извършват съгласно
стандартния разплащателен план на училището. Новите ученици се записват в АЕА след
подписване на договор за обучение между училището и родител/настойник.
Клас/група
Детска градина
1-8 клас
9-11 клас
12 клас

Годишна такса
5 900 EUR
13 900 EUR
14 800 EUR
15 800 EUR

Първа вноска
Втора вноска
Трета вноска
ОБЩО

Стандартен разплащателен план
20 % Дължима в рамките на 1 месец
30 % Дължима до 31 август
50 % Дължима до 15 януари
100 %

Ранен прием
Ранният прием на нови ученици се извършва в периода до 31 март преди настъпването на
съответната учебна година. Плащанията по годишната такса за обучение се извършват по избор на
родителите съгласно стандартния разплащателен план на училището или разплащателните
планове при ранен прием, вариант А или В. Новите ученици се записват в АЕА след подписване на
договор за обучение между училището и родител/настойник.
Опция 1: Стандартен разплащателен план
Клас/група
Детска градина
1-8 клас
9-11 клас
12 клас

Годишна такса
5 900 EUR
13 900 EUR
14 800 EUR
15 800 EUR

Първа вноска
Втора вноска
Трета вноска
ОБЩО

Стандартен разплащателен план
20 % Дължима в рамките на 1 месец
30 % Дължима до 31 август
50 % Дължима до 15 януари
100 %

Опция 2: Разплащателен план при ранен прием, тип А (отстъпка в размер на 10 %)
Клас/група
Детска градина
1-8 клас
9-11 клас
12 клас

Годишна такса
5 900 EUR
12 510 EUR
13 320 EUR
14 220 EUR

Разплащателен план при ранен прием, тип А
Първа вноска
40 % Дължима в рамките на 1 месец
Втора вноска
30 % Дължима до 31 август
Трета вноска
30 % Дължима до 31 декември
ОБЩО
100 %

Опция 3: Разплащателен план при ранен прием, тип В (отстъпка в размер на 20 %)
Клас/група
Детска градина
1-8 клас
9-11 клас
12 клас

Годишна такса
5 900 EUR
11 120 EUR
11 840 EUR
12 640 EUR

Разплащателен план при ранен прием, тип B
Първа вноска
10 % Дължима в рамките на 1 месец
Втора вноска
90 % Дължима до 31 март
Трета вноска
ОБЩО
100 %

ПРОДЪЛЖАВАЩИ УЧЕНИЦИ
Съответните такси се начисляват на годишна база и се прилагат за обучението на редовни ученици,
които продължават в Американо-английската академия за поредна учебна година.
Клас/група
Детска градина
1-8 клас
9-11 клас
12 клас

Годишна такса
5 900 EUR
11 815 EUR
12 580 EUR
13 430 EUR

Първа вноска
Втора вноска
Трета вноска
ОБЩО

Стандартен разплащателен план
20 % Дължима до 31 май
30 % Дължима до 31 август
50 % Дължима до 15 януари
100 %

Годишната такса за обучение в Американо-английската академия включва учебници, униформи,
помагала, спортни дни, училищен годишник, еднодневни екскурзии и други. Таксите са с включен
ДДС.

ТАКСИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА
С цел да подпомогне интернационалните семейства при преместването им в България или извън
страната, Американо-английската академия предлага възможност за записване на ученици от 1-12
клас за част от учебната година. В такива случаи таксата за обучение се определя на дневна база
или за семестър в зависимост от периода на обучение. Плащанията се извършват по индивидуален
разплащателен план, съобразен с конкретния случай. При кандидатстване в АЕА се заплаща
еднократна такса в размер на 250 EUR.
Период на пребиваване в АЕА
Ученикът се обучава за период от 1–45 учебни дни
Ученикът се обучава за период от 46–90 учебни дни
Ученикът се обучава за период от 91–135 учебни дни
Ученикът се обучава за период от 136–180 учебни дни

Такса за обучение
Таксата за обучение се изчислява на дневна база
Заплащат се 50 % от годишната такса за обучение
Таксата за обучение се изчислява на дневна база
Заплаща се годишната такса в пълен размер

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАКСИ
Американо-английската академия предлага преференциални такси за обучение на деца на
служители на НАТО и представители на дипломатическия корпус в България. Преференциалните
такси са с включен ДДС и са валидни за целия курс на обучение на учениците. При кандидатстване
в АЕА се заплаща еднократна такса в размер на 250 EUR.
Клас/група
Детска градина
1-8 клас
9-11 клас
12 клас

Годишна такса
5 900 EUR
9 730 EUR
10 360 EUR
11 060 EUR

Първа вноска
Втора вноска
Трета вноска
ОБЩО

Стандартен разплащателен план
20 % Дължима до 31 май/в срок от 1 месец
30 % Дължима до 31 август
50 % Дължима до 15 януари
100 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
Съответните такси се начисляват при ползването на допълнителни педагогически и
непедагогически услуги: училищно хранене, транспорт и извънкласни дейности. Всички такси са
с включен ДДС.
Допълнителна услуга
Училищно хранене (закуска и обяд)
Транспортна услуга – в двете посоки
Транспортна услуга – в едната посока
Извънкласни дейности

Допълнителна такса за учебна година
Около 750 EUR (1-3 клас), 830 EUR (4-7 клас) и 920 EUR (8-12 клас)
1520 EUR на ученик
970 EUR на ученик
Таксите се определят на базата на съответните ценови равнища в София

