
АМЕРИКАНСКИ
КОЛЕЖ В СОФИЯ



Американският колеж в София 
е иновативно училище със ста-
тут на езикова гимназия с при-
ем след 7. клас, акредитирано в 
България от Министерството 
на образованието и науката, а в 
САЩ - от американската Асоци-
ация на колежите и училищата 
от средните щати (MSA) и от 
Международната бакалауреат 
(IB).

• При нас се обучават 903 учени-
ци, от които 3% са чуждестран-
ни граждани.

Ние:

• Работим с мотивирани мла-
ди хора и ги подготвяме да се 

справят с най-високите акаде-
мични изисквания на всеки уни-
верситет по света.

• Преподаваме на английски език 
всички предмети с изключение 
на български език и литерату-
ра, българска история, геогра-
фия и чужди езици.

• Предлагаме профилирано обу-
чение в следните области: ма-
тематика, софтуерни и харду-
ерни технологии, хуманитарни 
науки, чужди езици, природни 
науки и предприемачество.

• 32% от нашите висококва-
лифицирани преподаватели са 
чужденци, идващи основно от 
САЩ, Великобритания и Канада.

КОИ СМЕ НИЕ
-

Ние сме най-старата американска образователна институция 
извън пределите на САЩ. 

През 2020 година празнуваме своята 160 годишнина.

903брой на учениците в колежа

32% процент на чуждестранните преподаватели



В Middlebury скоро забелязах колко по-лесно беше за нас, завърши-
лите колежа, в сравнение с останалите чуждестранни ученици, да 
свикнем с правилата и дисциплината, типични за американското 
образование. Същевременно се справяхме без проблем и с английския 
език, и с цялостното академично натоварване.

Димитър Кенаров, випуск 1999, възпитаник на 
Middlebury College и University of California, Berkeley, 
поет и журналист на свободна практика.

Когато ме приеха в колежа, наложи се за първи път наистина 
да седна и да уча здраво. Успявах в същото време и да ходя редовно 
на репетиции с детския радиохор, така че съвсем скоро станах екс-
перт в организирането на времето си. Това умение ми е помагало 
толкова често оттогава, помага ми и сега, когато се налага да деля 
времето си между дъщеря си Анна, работа в лабораторията, музи-
кални занимания и време за приятелите. 

Полина Кехайова, випуск 1997, възпитаник на 
Swarthmore College и Harvard University, работи 
в сферата на молекулярната невробиология към 
Harvard University

ВИСОК АКАДЕМИЧЕН 
СТАНДАРТ
-

• Приемаме ученици след 7. клас въз основа на академичните резул-
тати на кандидатите – само след успешно полагане на приемния 
изпит на колежа.

• Провеждаме интензивна академична подготовка, в която придо-
биването на знания и прилагането им са неразделно свързани.

• Предлагаме много добре развита програма за дейности извън 
класната стая, която допълва академичните знания и умения на 
учениците и помага за израстването им като личности.

• Прилагаме високи академични стандарти, поддържани от до-
брото взаимодействие между български и чуждестранни препо-
даватели - професионалисти с дълъг педагогически стаж и разно-
образни образователни практики.

• Използваме интерактивни методи чрез интегрирани техноло-
гии в класната стая.

• Развиваме самостоятелно критическо мислене и ясна социално 
ангажирана позиция. Учениците, които завършват колежа, се от-
личават с ясни цели и умения да ги постигат. Състезават се ус-
пешно с най-добрите ученици в цял свят.

TECH-AT
SCHOOL

всеки ученик получава Google Chromebook 
за работа в клас, домашни и изпити



ИНДИВИДУАЛНО 
ВНИМАНИЕ КЪМ 
ВСЕКИ УЧЕНИК 
-

При нас Вие, учениците, ще бъдете:

• в центъра на образователния процес;

• в малки класове - средният брой на учениците в паралелка е 19;

• част от развита програма за подкрепа, която осигурява посто-
янна помощ от страна на възрастен извън класната стая;

• в програми за ученици с изявени интереси в определени области 
(в спортни програми, изпълнителски изкуства, училищен вестник, 
училищно списание за литература и култура, отбор по матема-
тика, отбор по физика и много други);

• в програми за постоянна работа с ученици, които се предста-
вят забележително на различни състезания;

• в часове за индивидуална консултация, заложени в дневната про-
грама.

При нас Вие, родителите, ще имате възможност за:

• постоянна връзка с учители и администрация чрез електронни 
платформи Gradelink и Engage;

• индивидуални срещи с преподавателите на официалните роди-
телски срещи или извън тях.



ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ЛИЧНОСТНИ 

КАЧЕСТВА
-

В колежа учениците се научават да бъдат самостоятелни и от-
говорни към работата си, но същевременно има атмосфера на съ-
трудничество и силен колективен дух.

Учебната програма е взискателна, но това учи на ценни качества, 
като правилно организиране на времето, приоритизиране на зада-
чите и дисциплина. Научаваш се да учиш. Трудно е, но точно това 
прави прехода към университетския живот по-лек и е основната 
причина за успеха ни.

Георги Думанов, випуск 2014, студент в 
Yale University

• Развиваме у учениците критическо мислене, създаваме умения за 
конструиране на логически аргументи и за изразяване на мнение-
то по начин, уважаващ личността на другия.

• Стимулираме постоянство и упоритост при постигане на целите.

• Възпитаваме учениците в уважение към общността, в която жи-
веят и учат.

• Обучаваме учениците да поемат отговорност, да вземат добре 
обмислени решения и да разбират и прилагат принципите на ака-
демичната честност.



Живеем в динамичен и глобален свят, който продължава да се про-
меня. Институциите, които приемахме за статични, се изменят и 
адаптират към нови предизвикателства и идеи. Условията, които 
Американският колеж в София създава, помагат на учениците да 
наблюдават активно развитието на тези социални и политически 
промени. Учениците в колежа сами виждат как сътрудничеството 
между хора от различни места с различни идеи води до иноватив-
ни решения, които включват споделеното ни изживяване и ценнос-
ти. Независимо дали в час по английски език ще сравняват българ-
ския опит с живота в пост- колониална Колумбия чрез творбите на 
Габриел Гарсия Маркес, или в час по физика ще размишляват на споде-
леното ни съществуване върху тази малка синя планета, учениците 
тук имат възможността да прилагат макро и интердисциплинарен 
поглед, който обогатява живота и разбиранията ни за него. Искрено 
вярвам, че днешните ученици тук са утрешни лидери.

Тейлър Болдуин, преподавател по история

МНОГООБРАЗНА 
КУЛТУРНА СРЕДА
-

При нас Вие, учениците:

• Ще се развивате и ще израснете в академична среда, която 
съчетава традициите на българското образование с ясните 
изисквания и ценности на съвременната американска образо-
вателна практика.

• Ще общувате с преподаватели, представители на различни кул-
тури, със специфичен и разнообразен академичен опит и подход.

• Ще се обучавате с чуждестранни ученици, носители на култу-
рата и традициите на своите държави.

• Ще се обучавате в среда, където английският език е основен език.

• Ще изучавате други чужди езици, преподавани на съответния 
език.

• Ще имате възможност да се включите в международни програ-
ми за обмен, международни състезания и форуми.

• Ще работите в среда на толерантност към различните култури.

30 имаме ученици от над 30 български града



Общежитие за учениците, които не са от София

Мултимедия в класните стаи, улесняваща интерактивното 
образование

Многофункционален физкултурен салон

Вътрешни и външни спортни съоръжения (включително 
танцово студио, фитнес център, външно баскетболно 
игрище, тенис корт и други)

Безопасна среда, насърчаваща здравословен начин на 
живот

Американският колеж е известен не само с академичните си успе-
хи, но и с извънкласните си дейности, по мое мнение най-голямото 
му предимство. Учениците създадоха десетки интересни клубове, 
които изиграха основна роля в създаването на позитивната ат-
мосфера на колежа и в изграждането на характера на учениците.

Научихме се да разчитаме на себе си, а не на родителите си. Получи-
хме шанса да се развием като самостоятелно мислещи личности.

Петко Бочаров, випуск 1939, български жур-
налист и преводач

ПОЗИТИВНА СРЕДА, 
ПОДПОМАГАЩА 
КАЧЕСТВОТО НА 

ОБУЧЕНИЕТО
-

Красив парк и сгради в неокласически стил

Нов учебен център „Америка за България“

Модерно оборудвана театрална и концертна зала с 380 
места

Съвременна библиотека с достъп до множество онлайн 
образователни ресурси

Четири компютърни и три научни лаборатории

SCIFI център - ученически институт за компютърни 
иновации и производства

Камерна концертна зала със 180 места



система, като максималният брой точки, който може да 
даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат 
от двама проверители и крайният резултат е сборът от 
техните оценки. При разлика от четири или повече точки, 
работата се проверява от арбитър.

Тестът включва четири раздела, които могат да бъдат с 
математически, езикови и логически задачи. Времето за 
работа върху всеки от разделите е 25 минути. Форматът 
на въпросите може да изисква от кандидата или да впише 
отговора сам, или да го избере от няколко изброени вари-
анта.

Отговорите на въпросите се нанасят в отделен формуляр.

Крайното класиране се прави само въз основа на общия ре-
зултат от теста и съчинението.

ПРИЕМ
-

В Американския колеж приемаме кандидати, които завърш-
ват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех 
не по-нисък от много добър 5,00.

Колежът ще приеме 180 кандидати, завършили 7. клас и 
класирани въз основа на техните резултати от прием-
ния изпит. След публикуване на резултатите, първите 110 
момчета и 110 момичета получават покана за записване. 
Останалите класирани кандидати формират списък на 
резервите. Те могат да бъдат поканени, ако в края на сро-
ка на записване останат незаети места. При записване на 
кандидати от списъка на резервите се взема предвид тех-
ният резултат на изпита независимо от техния пол.

Изпитът се състои от кратко съчинение и тестова част 
и се провежда на български език. Съобразен е с очакваното 
развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима 
предварителна подготовка. Тестовата част носи 80% от 
крайната оценка, а съчинението - останалите 20%.

Съчинението представлява текст по зададена задача, 
която не е свързана с учебния материал по литература. 
Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на 
съчинението. Основните критерии при оценяването са 
обединени в две групи: реторични способности (умения за 
формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, 
оригиналност на подхода към поставената тема) и езико-
ва култура (правопис, пунктуация, стил).

Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова 



ДОСТЪПНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
-

Ние вярваме, че всеки успешно класирал се кандидат трябва да 
има възможност да учи в колежа. Ако сте приет, но семейство-
то Ви не може да покрие разходите за обучение, Вие можете да 
учите в колежа благодарение на нашата програма за намалява-
не на учебната такса. Ето някои основни факти и цифри:

За учебната 2020/2021 година 1 642 486 лева са отпуснати на 
семействата на нашите ученици. Тази година успяхме да оси-
гурим намаляване на учебната такса на близо 90% от всички 
кандидатствали семейства.

Намаляването на годишната учебна такса вaрира от 10% до 90%.

Предлагаме 4 пълни петгодишни стипендии на випуск, които 
покриват разходите за целия период на обучение.

Семействата на учениците, които не са от София, могат да кан-
дидатстват за допълнително намаляване на учебната такса, 
което да отразява разходите им по настаняване в София. Как-
во включва таксата? Всички учебни и извънкласни дейности, в 
които участвате, както и учебните материали, Chromebook, 
помощта на академичните съветници при кандидатстване в 
чужбина и достъпа до всички спортни съоръжения и академич-
ни лаборатории на колежа.

1 642 486 лв.
сума на помощите 2019/2020

256
брой на учениците, получаващи намаляване на 
учебната такса



които и досега високо ценя и на които се осланям в ежедневната 
си работа. Благодарение на колежа сега мога да оценя важното 
място на компетентните преподаватели и качественото об-
разование в живота на човек и така мога да ръководя „Заедно в 
час” със самочувствие и вяра в успеха на нашата мисия.

Евгения Пеева, випуск 2004, възпитаник на 
Harvard University, основател на Фондация 
„Стъпка за България”, председател на Упра-
вителния съвет на Фондация „Заедно в час” 
/ Teach for Bulgaria, член на Борда на настоя-
телите на Американския колеж в София.

УСПЕШНА 
АКАДЕМИЧНА И 

ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ
-

Средно 98% от зрелостниците от Американския колеж кан-
дидатстват във висши училища извън страната.

Завършилите колежа продължават образованието си в най-
добрите университети в цял свят. Представители на випу-
ски 2009 - 2019 се обучават в Princeton University, University 
of Cambridge, Stanford University, Yale University, University 
of Oxford, Brown University, Cornell University, London School 
of Economics, Dartmouth University, Tufts University, Vassar 
College и много други.

Зрелостниците, които избират да следват в САЩ, получа-
ват стипендии, покриващи значителна част от разходите 
за пълния период на обучение.

Днес завършилите колежа ученици са преуспяващи профе-
сионалисти в България и по света.

Ако не бях учила в колежа, едва ли щях да продължа образо-
ванието си в Harvard, където придобих академичен, професи-
онален и личен опит, който преобрази живота ми. В колежа 
поставих начало на лични и професионални взаимоотношения, 

98% 90%

        процент на 
зрелостниците, 
кандидатства-
щи във висши 
учебни заведения 
извън страната

               близо 90% 
от кандидатства-
щите получават 
финансова под-
крепа.

6
 математика
 софтуерни и хардуерни технологии
 хуманитарни науки
 чужди езици
 природни науки
 предприемачество

възможни 
профила

4
Предлагаме 4 пълни петгодишни 
стипендии на випуск, които покри-
ват разходите за целия период. 

160
години 
история в 
образовани-
ето



АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ

тел.: 02/434 10 08; 434 10 10

www.facebook.com/americancollegeofsofia

www.acs.bg


