
I. Курсове за деца 

1. За най-малките 4-5 години 

От учебната 2014-2015 година English Next Door осъществява специална програма за обучение на 

най-малките ученици. 4-годишните се обучават безплатно, като заплащат само цената на учебните 

комплекти. Тези промоционални условия  важат до запълването на местата за една група от 12 деца. При 

по-голям  брой желаещи, може да се сформира още една група при посочените по-долу условия.  

   4-5 годишни              Учебник: My First English Adventure - 1, 2, според възрастта (групи F1, F2)  

          Устен курс на обучение, 60 учебни часа годишно 

                                      Цена - 378.00 лв.  с ДДС + учебен комплект – 41.00 лв. 

2. Предучилищна възраст 

Децата от предучилищна възраст 6 години се обучават в устен курс с учебници, слушане на 

оригинални записи, много песни и игри. Последните два месеца на учебната година те научават буквите 

от английската азбука устно и с ключови думи към тях. Това ги подготвя за писането на буквите в първи 

клас. 

          6 годишни         Учебник: English Adventure Starter А (група S1) 

      100 уч. часа годишно 

      Цена - 630.00 лв.  с ДДС + учебен комплект – 33.00 лв. 

II. Курсове за ученици 1-3клас 

Ограмотяването с английската азбука започва в първи клас. Децата, които се записват от втори клас 

при нас, имат възможност да се обучават в летен интензивен курс след завършване на учебната година и 

наесен да бъдат в едно ниво с връстниците си.  

 І-ви клас     Учебник English Adventure Starter B (група S2) 

      100 уч. часа годишно 

      Цена - 690.00 лв.  с ДДС + учебен комплект + 54.00 лв. 

 ІІ-ІІІ клас     Учебници English World 1 (Групи EW1) 

      100 уч. часа годишно 

      Цена - 690.00 лв.  с ДДС + учебен комплект + 77.00 лв. 

IIІ. Курсове за ученици 3-6 клас 

ІV-VІ клас       Учебник  Project 1, 2, 3, 4  (Групи P1, P2, P3 и P4) 

     120 уч. часа годишно 

                                Цена - 825.00 лв.  с ДДС + учебен комплект за P1 – 81.00 лв. 

                     За P2 – 85.50 лв. 

           За P3 – 86.00 лв. 

         За P4 – 88.00 лв. 

IV. Курсове за ученици 7-8 клас в продължаващо обучение и 
новозаписали се ученици от горен курс 

   Учебник Insight  Pre-Intermediate – Upper-Intermediate 

   150 уч. часа годишно   

   Цена – 940.00 лв. с ДДС + учебен комплект – 85.00 лв. 

Завършилите успешно курс за ниво Upper Intermediate могат да продължат подготовката си в 

специалните подготвителни курсове за изпитите на Cambridge University - FCE, CAE, CPE или Trinity 

College London ISE.  

 


