
 

МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

На СИМЕОН РОСЕНОВ СИМЕОНОВ, 

ученик от 11 а клас 

За кандидатстване за стипендия за ученик на годината 

 

 Кандидатствам за стипендията за ученик на годината с убеждението, че тя е 

един морален стимул и признание, а също и възможност да инвестирам една част от 

парите в книги за програмиране и разработка на уеб сайтове, както и за моята 

бъдеща подготовка във ВУЗ. Винаги съм си мечтал да се занимавам с компютри, 

защото това е бъдещето ни. Днес ние намираме всичко необходимо в интернет и аз 

искам също да се включа в разработката на сайтове, игри или програми.  

 Пожелах да уча в ПГСУАУ „Атанас Буров“, защото бях сигурен, че тук ще 

намеря необходимите знания, за да постигна мечтата си. Не сгреших с избора си. 

Радвам се, че съм част от това училище и че то ми дава толкова възможности. Една 

от тях е да получа тази престижна  награда, даваща  шанс да се реализирам като IT 

специалист в България. Благодарение на училището и учителите, които ме 

подготвят, тази мечта може да стане реалност. 

          От моите учители получих волята и хъса за победа. Те  вярват в моите 

възможности. Подтикват ме да участвам и да не се отказвам. Винаги съм ги 

уважавал като авторитет и съм бил толерантен към тях, както и те към мен.  

 Мотивиран съм да постигам успехи и да допринасям за издигане на 

авторитета на  училището. Смятам, че трябва да покажем на всички, че ние - 

буровци  сме добре подготвени, отговорни и можещи. Затова участвам в конкурси от 

най – различен характер. Участвал съм, както в областни, така и в национални 

конкурси. Имам  участие в общинските  олимпиади по всички предмети. Обичам да 

правя презентации  и с удоволствие  изготвям такива по всички предмети, както и за 

бележити дати и личности. 

            От две години съм в това училище. Успехът ми  и през четирите години е 

Отличен  6. Не съм имал никакви наказания или непристойно поведение. Винаги съм 

се държал добре и с моите съученици, както и те към мен. Съучениците ми ме 

мотивират да продължавам да се боря и ми дават нужната морална подкрепа. За тези 

четири години аз разбрах, че образованието може да ти даде много. В това училище 

аз видях какво е да имаш истинска конкуренция и какво е да вкусиш успеха.    

  Изявите ми през учебната 2016-2017 година са: 

 Спечелена основна стипендия в размер на 500 лв в брой и 200 лв ваучер за 

книги от националния конкурс „1000 стипендии“, организиран от фондация 

„Комунитас“ за 2016-2017 г 

 Номиниран за „Ученик на годината“ 2015-2016- Грамота 



 II място на общинския конкурс за мултимедийна презентация на тема: 

„Моите електронни уроци“, организиран от Русенски университет „Ангел 

Кънчев“ -  филиал Силистра 

 III място в училищен кръг на национално състезание по счетоводство- м. 

02.2017 г. - грамота 

 I място в училищен конкурс „Математик на годината“- юни 2017 – Грамота 

 Участие в клуб  по електронни спортове по проект „Твоят час“ 

 Участие в клуб по уеб дизайн по проект „Твоят час“ 

 Участие в националното състезание по творческо писане на английски език – 

Сертификат 

 Участие на олимпиадите по български и английски език и информационни 

технологии 

 Участие в софтуниада с интерактивно десктоп приложение на тема „Хотел 

Релакс“, което представлява програма за обслужване на рецепционист в хотел 

 Успешно преминаване от първи кръг и участие във втори кръг с есе на тема 

„Предприемач или наемен работник“ в националното състезание по 

икономика на английски език, организирано в Благоевград от Американския 

университет в България 

 

 

 


