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ГръцкоГръцко--американски съюзамерикански съюз
�� УчредяванеУчредяване

Основан през 1957 година от Основан през 1957 година от 
известни гръцки представители известни гръцки представители 
на бизнеса, интелектулаци, на бизнеса, интелектулаци, 
творци и видни политици творци и видни политици 
съвместно с Американското съвместно с Американското 
посолство в Гърция и влиятелни посолство в Гърция и влиятелни посолство в Гърция и влиятелни посолство в Гърция и влиятелни 
американци в Атина, Гръцкоамериканци в Атина, Гръцко--
американският Съюз е американският Съюз е 
неправителствена организация с неправителствена организация с 
исторически корени и връзки в исторически корени и връзки в 
САЩ. Едновременно с това тази САЩ. Едновременно с това тази 
асоциация представлява и асоциация представлява и 
програмапрограма,, насочена към насочена към 
страните от Западна Европа, а страните от Западна Европа, а 
също така и към институциите също така и към институциите 
на САЩ и Балканите. на САЩ и Балканите. 



�� Мисия и  целиМисия и  цели

Основната мисия на ГАС е да помага за Основната мисия на ГАС е да помага за 
установяването и задълбочаването установяването и задълбочаването 
приятелски взаимоотношения и приятелски взаимоотношения и 
междукултурно сътрудничество между междукултурно сътрудничество между 
страните на САЩ и Гърция чрез страните на САЩ и Гърция чрез 
образователни и културни програми, образователни и културни програми, 
публикации, организиране на семинари и публикации, организиране на семинари и 
конференции и редица други обществени конференции и редица други обществени 
дейности. дейности. 
Програмите и събитията на ГАС са Програмите и събитията на ГАС са 
разработени самостоятелно или разработени самостоятелно или 
съвместно с други организации и съвместно с други организации и 

�� Обучителен процесОбучителен процес

Всяка година около  10,000 студента се Всяка година около  10,000 студента се 
обучават в ГАС. Програмите за обучение обучават в ГАС. Програмите за обучение 
обхващат широк кръг от знания   обхващат широк кръг от знания   -- от от 
основни умения при работа с компютър и основни умения при работа с компютър и 
обучение по английски и гръцки като обучение по английски и гръцки като 
чужди езици, до курсове за чужди езици, до курсове за 
професионална квалификация и дипломи професионална квалификация и дипломи 
за висше образование и административен за висше образование и административен 
мениджмънт. Програмите на института за мениджмънт. Програмите на института за 
обучение по английски език, гръцки език обучение по английски език, гръцки език 
и квалификация на преподаватели са и квалификация на преподаватели са 
акредитирани от Американската Комисия акредитирани от Американската Комисия съвместно с други организации и съвместно с други организации и 

институции. Трябва да отбележим, че при институции. Трябва да отбележим, че при 
разработването и осъществяването на разработването и осъществяването на 
тези образователни и културни програми тези образователни и културни програми 
през последните 10 години, съюзът си през последните 10 години, съюзът си 
сътрудничи с един голям кръг от около сътрудничи с един голям кръг от около 
200 университета, колежи, музеи, 200 университета, колежи, музеи, 
културни центрове, фондации, множество културни центрове, фондации, множество 
от изследователски центрове, държавни от изследователски центрове, държавни 
агенции, фирми и обучителни центрове.агенции, фирми и обучителни центрове.

акредитирани от Американската Комисия акредитирани от Американската Комисия 
по Акредитация на Програми за обучение по Акредитация на Програми за обучение 
по английски език. по английски език. 
Всяка година над 40,000 души посещават Всяка година над 40,000 души посещават 
културните събития на института, които културните събития на института, които 
включват концерти, изложби на визулно включват концерти, изложби на визулно 
изкуство, танцови представления, изкуство, танцови представления, 
майсторски класове, поредици от лекции майсторски класове, поредици от лекции 
четене на поезия, а така също и четене на поезия, а така също и 
специално подбрани програми по специално подбрани програми по 
изкуствата насочени към младите хора. изкуствата насочени към младите хора. 



ИзпитиИзпити

�� ГръцкоГръцко--американският съюз администрира американският съюз администрира 
сертификатни изпити в България от няколко сертификатни изпити в България от няколко 
години. Тук може да намерите повече години. Тук може да намерите повече 
информация за изпитите:информация за изпитите:

� ЕССЕ и ЕСРЕ на Университета в Мичиган

� ВССЕ и ALCE на Гръцко-американския 
университет

� Процедура за регистрация на кандидатите

� Конкурс за есе



Изпитни центрове в БългарияИзпитни центрове в България

�� УниверситетиУниверситети
�� СУ „Св. Кл. Охридски”, Департамент за СУ „Св. Кл. Охридски”, Департамент за 

езиково обучение езиково обучение 
�� Нов български университет, Център за чужди Нов български университет, Център за чужди 

езици езици езици езици 
�� ЮЗУ „Неофит Рилски", Филологически ЮЗУ „Неофит Рилски", Филологически 

факултет, Катедра „Англицистика", факултет, Катедра „Англицистика", 
Благоевград Благоевград 

� Висше Военноморско Училище “Никола 
Йонков Вапцаров”



�� УчилищаУчилища

�� Професионална гимназия по химични технологии и Професионална гимназия по химични технологии и 
биотехнологии „Димитър Баларев”биотехнологии „Димитър Баларев”, Русе , Русе 

�� Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. дГимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д--р Асен р Асен 
Златаров”Златаров”, Хасково , Хасково 

�� 32 СОУ „Св. Климент Охридски”32 СОУ „Св. Климент Охридски”, София , София 
�� Частна профилирана гимназия “Образователни технологии”Частна профилирана гимназия “Образователни технологии”, , 

София София 
�� Професионална гимназия по електроника и енергетикаПрофесионална гимназия по електроника и енергетика, Банско , Банско 
�� ОУ „Найден Геров”ОУ „Найден Геров”, Бургас , Бургас �� ОУ „Найден Геров”ОУ „Найден Геров”, Бургас , Бургас 
�� Професионална гимназия по строителство, архитектура и Професионална гимназия по строителство, архитектура и 

геодезиягеодезия, Монтана , Монтана 
�� СОУ „Петко Р. Славейков”, Кърджали СОУ „Петко Р. Славейков”, Кърджали 
�� Езикова гимназия „Пейо Яворов”Езикова гимназия „Пейо Яворов”, Силистра , Силистра 
�� Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев”Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев”, , 

Кърджали Кърджали 
�� Първо частно СОУ „Леонардо Да Винчи”Първо частно СОУ „Леонардо Да Винчи”, Русе , Русе 
�� Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов”Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград , Благоевград 



�� Езикова гимназия „Гео Милев”Езикова гимназия „Гео Милев”, Добрич , Добрич 

�� Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх 
Йосиф”Йосиф”, Разград , Разград 

�� Езикова гимназия „Проф. дЕзикова гимназия „Проф. д--р Асен Златаров”р Асен Златаров”, Велико Търново , Велико Търново 
�� Частна гимназия по информационни технологии и обществени Частна гимназия по информационни технологии и обществени 

комуникации „Екзюпери”комуникации „Екзюпери”, Варна , Варна 
�� Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии 

"Никола Стойчев""Никола Стойчев", Разлог , Разлог 
�� Професионална гимназия по електротехника и електроника "М. Професионална гимназия по електротехника и електроника "М. �� Професионална гимназия по електротехника и електроника "М. Професионална гимназия по електротехника и електроника "М. 

В. Ломоносов", Горна Оряховица В. Ломоносов", Горна Оряховица 
�� Гимназия "Яне Сандански", Сандански Гимназия "Яне Сандански", Сандански 
�� СОУ "Христо Проданов"СОУ "Христо Проданов", Карлово , Карлово 
�� Езикова Гимназия "Йоан Екзарх"Езикова Гимназия "Йоан Екзарх", Враца , Враца 
�� 77--ма Гимназия Свети Седмочисленицима Гимназия Свети Седмочисленици, София , София 
�� СОУ "Козма Тричков"СОУ "Козма Тричков", Враца , Враца 
�� Частна Езикова Профилирана Гимназия Пейо Яворов Частна Езикова Профилирана Гимназия Пейо Яворов 



Координати за връзкаКоординати за връзка

�� Офис в България за връзка с ГръцкоОфис в България за връзка с Гръцко--
американския Съюзамериканския Съюз
СУ „Климент Охридски”,СУ „Климент Охридски”,
Департамент за езиково обучение ул. Департамент за езиково обучение ул. 
„Коста Лулчев” № 27,„Коста Лулчев” № 27,„Коста Лулчев” № 27,„Коста Лулчев” № 27,
кв. „Гео Милев”,кв. „Гео Милев”,
София 1111, БългарияСофия 1111, България
тел.: 02 8716526,тел.: 02 8716526,
мобилен: 0896 814671,мобилен: 0896 814671,
ел. поща: ел. поща: bulgaria@hau.grbulgaria@hau.gr


