
 

 

 
Информация за родителите 

 

Благодарим Ви, че макар и в чужбина, 
избрахте да поддържате българския език и българския дух у своите деца, 

като ги запишете да посещават нашето училище! 
 
Ето какво е важно да знаете: 

 Със записването на Вашето дете/деца в училището поне един от родителите става 
задължително член на дружеството. Дължимият членски внос всяка година е в размер на 10 
Евро.  

Всеки член участва задължително в Годишното общо събрание на дружеството, има право на 
глас при вземането на решения, свързани с развитието и дейността му, както и да бъде 
избиран в управителния му съвет.  

 С попълването и подаването на настоящия Формуляр за записване, Вие се съгласявате след 
завършването на учебната година, Вашето дете/ деца автоматично да бъде записано в 
съответния по-горен клас или подготвителна група в училището за следващата учебна година.  

Заедно с това автоматично се удължава и ангажиментът за Вашето членство в Дружеството, 
съответно за заплащане на дължимия годишен членски внос. 

 Отписването на детето/децата става само с попълването на съответния Формуляр за 
отписване, наличен на Интернет страницата на училището. При желание за отписване, 
формулярът за отписване трябва да бъде предаден на училищното ръководство не по-късно 
от 30 септември на новата учебна година. 

 Годишната училищна такса за всички деца от предучилищните групи и за учениците от І-ви до 
ХІІ-ти клас е в размер на 240 евро и допълнително 20 евро за учебни материали на година. За 
второ дете в училището, годишната училищна такса е в размер на 50% от таксата за съответния 
етап на обучение, за всяко следващо дете 25%. Таксата се заплаща на три равни вноски. 
Първата: до 30 септември на учебната година; втората: до 31 декември; третата: до 31 март на 
следващата календарна година. Съществува възможност за допълнително разсрочване. 
Заплатилите пълния размер на годишната такса до 30 септември получават 5% отстъпка. 

 Данни на училището  
Bulgarische Schule „Hristo Botev“ e.V. VR 201679 
https://www.bulgarische-schule-augsburg.com/  
bulgarischeschule_augsburg@yahoo.de    
0170 9898629 
Банкова идентификация:  
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