
 

 
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НОВИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ УЧЕНИЦИ 

 

Съответните такси се начисляват на годишна база и се прилагат за нови ученици и такива, които 
продължават обучението си в Американо-английската академия за поредна година. При 
кандидатстване в АЕА се заплаща еднократна невъзвръщаема такса в размер на 450 EUR (таксата 
не се начислява за братя и сестри на деца, които вече са ученици в АЕА). При включване в списък 
чакащи се заплаща допълнителна такса в размер на 55 EUR.  

Годишните такси покриват всички разходи, пряко свързани с обучението на учениците. 
Капиталовата такса се начислява еднократно при записване на нови ученици и е посветена на 
непрекъснатото развитие и поддръжка на училищната база. Всички такси са с включен ДДС. 
 

Приемът на нови ученици се извършва целогодишно, включително и в хода 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. Плащането на първа вноска по годишната 
такса за обучение за нови ученици се извършва в срок от един месец след сключването на 
съответния договор. Първа вноска от таксата на продължаващите ученици е с падеж 15 април. 
 

Годишни такси за обучение, валидни за 2022/23 учебна година: 
 

Клас/група Годишна такса 
Детска градина (K3-K5) 6 400 EUR 
Предучилищна група К6 8 500 EUR 
1-8 клас 9 730 EUR 
9-11 клас 7 500 EUR 
12 клас 7 500 EUR 

 

Годишни такси за обучение, валидни от 2023/24 учебна година: 

 

Клас/ Група 
Годишна Такса – Интернационална 
програма, учебна година 2023/24 

Годишна Такса – Билингвална програма, 
учебна година 2023/24 

Детска градина (K3-K5) 7 500 EUR 7 500 EUR 
Предучилищна група (K6) 9 900 EUR 9 900 EUR 
1-8 клас 11 500 EUR 13 200 EUR 
9-10 клас 8 900 EUR 8 900 EUR 
11-12 клас 8 900 EUR 9 500 EUR 

 
 

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 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 450 EUR. 
При записване на нов ученик се начислява еднократна капиталова такса в размер на 1750 EUR. 
 

Период на записване в АЕА Такса за обучение 
Ученикът постъпва през четвърти срок (4th quarter)  Таксата за обучение е в размер на 25% от годишната  
Ученикът постъпва през трети срок (3rd quarter) Таксата за обучение е в размер на 50% от годишната  
Ученикът постъпва през втори срок (2nd quarter) Таксата за обучение е в размер на 75% от годишната  
Ученикът постъпва през първи срок (1st quarter) Начислява се пълна годишна такса за обучение  

 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

Стандартен разплащателен план 
Кандидатстване 450 EUR  Дължима при кандидатстване 
Капиталова такса 1750 EUR Еднократно, само за нови ученици 
Първа вноска 50 % Дължима до 31 март 
Втора вноска 30 % Дължима до 31 юли 
Трета вноска 20 % Дължима до 15 декември  

 

Стандартен разплащателен план 
Application Fee 250 EUR  Дължима при кандидатстване 
Capital Fee 1500 EUR Дължима при постъпване 
Първа вноска 20 % Дължима в рамките на 1 месец 
Втора вноска 30 % Дължима до 31 август 
Трета вноска 50 % Дължима до 15 януари  

 

250 EUR  Дължима при кандидатстване 

Стандартен разплащателен план 
Application Fee 250 EUR  Дължима при кандидатстване 
Capital Fee 1500 EUR Дължима при постъпване 
Първа вноска 20 % Дължима в рамките на 1 месец 
Втора вноска 30 % Дължима до 31 август 
Трета вноска 50 % Дължима до 15 януари  

 

1500 EUR Дължима при постъпване 

Стандартен разплащателен план 
Application Fee 250 EUR  Дължима при кандидатстване 
Capital Fee 1500 EUR Дължима при постъпване 
Първа вноска 20 % Дължима в рамките на 1 месец 
Втора вноска 30 % Дължима до 31 август 
Трета вноска 50 % Дължима до 15 януари  

 

20 % Дължима в рамките на 1 месец 

Стандартен разплащателен план 
Application Fee 250 EUR  Дължима при кандидатстване 
Capital Fee 1500 EUR Дължима при постъпване 
Първа вноска 20 % Дължима в рамките на 1 месец 
Втора вноска 30 % Дължима до 31 август 
Трета вноска 50 % Дължима до 15 януари  

 

30 % Дължима до 31 август 

Стандартен разплащателен план 
Application Fee 250 EUR  Дължима при кандидатстване 
Capital Fee 1500 EUR Дължима при постъпване 
Първа вноска 20 % Дължима в рамките на 1 месец 
Втора вноска 30 % Дължима до 31 август 
Трета вноска 50 % Дължима до 15 януари  

 

50 % Дължима до 15 януари  

Стандартен разплащателен план 
Application Fee 250 EUR  Дължима при кандидатстване 
Capital Fee 1500 EUR Дължима при постъпване 
Първа вноска 20 % Дължима в рамките на 1 месец 
Втора вноска 30 % Дължима до 31 август 
Трета вноска 50 % Дължима до 15 януари  

 

Стандартен разплащателен план 20 % Дължима в рамките на 1 месец 



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 Допълнителна такса за учебна година 
Училищно хранене (закуска и обяд) 1000 EUR (К6-3 клас), 1100 EUR (4-7 клас) и 1200 EUR (8-12 клас) 
Транспортна услуга – в двете посоки 2150 EUR на ученик; таксата се актуализира ежегодно 
Транспортна услуга – в едната посока 1450 EUR на ученик; таксата се актуализира ежегодно 
Извънкласни дейности  Таксите се определят на базата на съответните ценови равнища в София 

 
 


