
62 ГОДИНИ –ТРАДИЦИИ,  ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ



*Първа английска езикова гимназия има дълга и 

вълнуваща история с дълбоки традиции, 

ценности  и международно признати 

възпитаници.

* Води началото си от 1958г., когато  се 

ражда 114 гимназия с и зучаване на 

английски език-днешната  Първа английска 

езикова гимназия. 

*Първият випуск ученици завършват през  

1959г. 



 Гимназия, която дава  свобода и възможностите за творчество  и изява 

на разнородните таланти на учениците.  

 Първа АЕГ се  слави с високи постижения в различни социални, 

културни и училищни изяви. 

 Възпитаниците на гимназията са носители на първи отличия от 

олимпиди, състезания проекти и социални инициативи.

 Зрелостниците се реализират във висши учебни заведения почти 100% 

благодарение на стабилната подготовка в училището. Много от тях са 

в едни от най-престижните университети по света – Prinston, Colgate, 

IBU, Bates, London, Cambridge.



През 1978 г. Първа английска езикова гимназия  става първото асоциирано 
училище към ЮНЕСКО в България

Първа АЕГ  е удостоена с Европейски езиков знак за иновации в 
чуждоезиковото обучение.



 Значими и незабравими за поколения наред ще останат битовите 

вечери провеждани всяка есен и  знаменитите Шекспирови вечери.

 Изявите на духовия оркестър,мажоретния състав, танцовия ансамбъл, 

вокалната група

 Създаването   на училищен вестник "Зелен домат".

 Организиране на ежегоден театрален конкурс "Магията на 

Мелпомена" в края на месец юни. 





Духовият ни  оркестър е с 

над тридесетгодишна 

история.







 Модулацията „Модел на Европейския парламент“ е един от тях. 

 Той стартира още от 1989г. и е създаден с основна цел да даде 

възможност на младите европейци да осъзнаят процесите на 

интеграция, разнообразието на езици и култури,възможностите за 

развитие в обединена Европа, както и приноса на Европа в световната 

икономика и политика. България, респективно Първа английска 

езикова гимназия, участва в този най-мащабен младежки европейски 

проект от 2004г. насам без прекъсване . 

 През 2021г. ,  Първа АЕГ  ще бъде  домакин на сесията на МЕП.



 Успешно участва и  реализира проекти на ПИСТ , насочени към 
извънкласни и извънучилищни дейности в областта на 
физическото възпитание, спорта и здравословен начин на 
живот за деца и ученици детски градини и училища – „Спорт в 
училище” /за училища/, „Движение и здраве” /за детски 
градини/ в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта 
– 2018 година”



Първа АЕГ- тогава и сега”

" Пътят към София -140 години - столица на България " 







Връчване на Национални дипломи 2015г.





 Първият учебен корпус  на новата сграда отваря врати през учебната 

2018/ 2019г. и разполага с два нови компютърни кабинета, десет 

класни стаи, два специализирани кабинета по физика, биология и 

изобразително изкуство, актова зала с 200 места, нови 

административни кабинети и учителска стая.

 Вторият корпус е завършен през 2019г. и включва нови учебни зали и 

два нови физкултурни салона.

 И двата корпуса са построени със съдействието на Столична община.











 Предлагаме сип по волейбол, футбол, петанк, спортни танци, 

баскетбол, плуване

 Шахматът също е сред предпочитаните извънкласни дейности 

 Не случайно наша възпитаничка е и Габриела Антова, която е на път 

да стане най-младата жена гросмайстор в България





 Високо квалифицирани, отдадени  и мотивирани преподаватели, 

които предлагат съвременно и иновативно обучение.

 Доказателство за това са високите резултати на ДЗИ, олимпиади и 

състезания.

 Първа АЕГ е сред първите топ 10 на училищата в България





 Първа АЕГ е училище с държавен план–прием

 Максималният бал е 500 точки и се формира от удвоените оценки от 

Националното външно оценяване в 7. клас по български език и литература и по 

математика, и от оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за завършен 

седми клас.

 Седем паралелки според бала и изявеното им желание за изучаване на втори 

чужд език – немски (2 паралелки), испански (2 паралелки), френски (2 

паралелки) или руски (1 паралелка)

 Квотите за момчета и момичета са разделени по равно (50:50)

 7 паралелки с втори чужд език –руски, испански, немски и френски



Високи

образователни 
стандарти

Новаторското 
мислене

Богата 
материално-
техническа 

база

Множество 
извънкласни 

дейности и работа по 
програми и проекти



https://www.fels-sofia.org/

За  повече информация можете да посетите сайта на Първа АЕГ

https://www.fels-sofia.org/

