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      Създаден през 1994г., Образователен център Алеф има дългогодишни  традиции в 

подготовката на седмокласници, зрелостници и кандидат-студенти по всички предмети, 

както и в обучението по чужди езици (у нас и в чужбина). 

      Образователен център Алеф е лицензиран изпитен център по общ, бизнес и юридически 

английски език. 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 

Видове курсове Параметри на курсовете 

• 7 клас – (БЕЛ и математика)                     

за профилирани и професионални училища   

• 11 и/или 12 клас – (БЕЛ, история; 

география; математика, физика; химия, 

биология; английски, немски, френски, 

испански, руски език) за ДЗИ и ВУЗ                

• 5 и 6 клас – (БЕЛ и математика)                

за текуща подготовка                                         

• 8 (9, 10) клас –                                                                       

(1-ви чужд език; БЕЛ, математика)              

•  Брой часове: 60/120 уч. часа на предмет  

(4 модула по 15/30 учебни часа на предмет)   

• Интензивност: в събота или неделя        

(или през седмицата) по 2/3/4 учебни часа              

на предмет                                                 

•Брой курсисти: от 5 до 8                                                  

• Място на провеждане:  Офис  

(бул. Витоша  № 50, 3-ти етаж) 

Курсовете включват Такси, отстъпки, бонуси 

• Занятия по избрания предмет                                     

• Учебни материали                                                        

• Проверка на домашни работи                         

• Тестове, контролни упражнения                              

• Пробни изпити                                                                  

(в края на всеки модул + финален изпит)        

• Обратна връзка (родителски срещи, 

ежеседмично уведомяване на родителите за 

хода на подготовката) 

• Такси: внасят се на 4 вноски или наведнъж 

(виж ценовата листа)                                       

• Отстъпки от цената: за записани два 

предмета; за плащане наведнъж; за 

предварително записване; за бивши наши 

курсисти; за 2 деца от едно семейство                                                             

• Бонуси: безплатно тестване; консултации 

по учебния материал;  подреждане на 

желанията (за 7 клас); изготвяне на стратегия 

за подготовка (за зрелостници и кандидат-

студенти); финални пробни изпити 

Алеф предлага още: 

• Индивидуална подготовка:                                  

- на седмокласници                                                                  

(БЕЛ, математика;история за НГДЕК; 

биология, химия за НПМГ);                                                                           

- на зрелостници и кандидат-студенти                                      

(по всички предмети  за всички ВУЗ-ове)                                                                          

• Текуща индивидуална подготовка                      

по всички предмети за всички класове                

• Езиково обучение на ученици и възрастни   

(английски, немски, френски, испански, 

италиански, руски; турски, арабски, 

персийски; японски, китайски език)                            

• Езикови ваканции в Малта                                         

• Изпитен център по общ, бизнес и 

юридически английски език                                         

• Образователно и кариерно ориентиране                  

• Психоаналитична работа с деца и юноши 
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ЦЕНОВА ЛИСТА   

2018/2019 учебна година – групова подготовка 

7 клас (или 8, 9, 10 клас) (120 уч.ч. на предмет) 

 

Записване 

Плащане на вноски Плащане наведнъж 

1 предмет 2 предмета 1 предмет 2 предмета 

до 14 юли 4  по 210 лв. 4 по 390 лв. 780 лв. 1440 лв. 

след 14 юли 4  по 225 лв. 4 по 420 лв. 840 лв. 1560 лв. 

 

ДЗИ, КСК - 11 клас и/или 12 клас  (120 уч.ч. на предмет) 

 

Записване 

Плащане на вноски Плащане наведнъж 

1 предмет 2 предмета 1 предмет 2 предмета 

до 14 юли 4  по 225 лв. 4 по 420 лв. 840 лв. 1560 лв. 

след 14 юли 4  по 240 лв. 4 по 450 лв. 900 лв. 1680 лв. 

 

5 клас или 6 клас (60 уч.ч. на предмет) 

 

Записване 

Плащане на вноски Плащане наведнъж 

1 предмет 2 предмета 1 предмет 2 предмета 

до 14 юли 4  по 105 лв. 4 по 195 лв. 390 лв. 720 лв. 

след 14 юли 4  по 112.5 лв. 4 по 210 лв. 420 лв. 780 лв. 

 

 


