
                                                                                                       До 

                                                                                                     Директора 

                                                                                                     На  ПГСУАУ„Атанас Буров” 

                                                                                                     Гр. Силистра  

 

Мотивационно писмо 

 

 От Антонина Михайлова Митева 

Гр. Силистра ул. „Рила” №2 

Ученичка от 12б клас  

 

Уважаема, Госпожо Директор 

         Моля да ми бъдат разгледани документите за кандидатстване за наградата 

„Ученик на годината” 

Прилагам: 

1. Мотивационно писмо 

2. Копие от Ученическа книжка 

3. Характеристика от класен ръководител 

4. Копия от грамоти и сертификати 

 

 

      Кандидатствам за наградата „Ученик на годината”, защото завърших с отличен 

успех 6.00 и имам награди и участия в регионални, национални състезания, конкурси, 

олимпиади и проекти в направление Икономика през учебната 2016/2017 година. С тях 

мисля, че съм представила нашето училище на отлично ниво.  



      Преди да бъда приета в училището, в което съм, бях чувала много за него. 

Предизвикваше у мен силен интерес и любопитство. За мен то беше мечта, после - цел, 

а днес - реалност. Аз избрах да завърша средното си образование в ПГСУАУ „Атанас 

Буров”, защото вярвах, че това училище ще ми даде един добър старт за по-напред.  

      Гимназията не само ще остави една трайна следа в моя живот, а нещо повече - ще 

стане неразделна част от него, както аз днес - горда възпитаничка на тази гимназия, съм 

част от нея. Избрах училище, което дава знания и умения и вече мога да видя резултата. 

Достатъчно е само да се огледаме и ще се убедим, че знанията по икономика са 

необходими навсякъде. 

     Ако спечеля наградата ще я използвам за продължение на образованието си.  

Прилагам следните документи от изяви: 

1. I място в училищен кръг на националното състезание по счетоводство от МОН, 

град Силистра 

2. Класирана за втори кръг в състезанието по английски език организирано от ПГИ 

„Иван Илиев” 

3. Оценка 6.00 на състезанието „Икономикс” организирано от УНСС, град София 

4. Оценка 6,00 на състезанието по счетоводство в Икономически университет 

Варна 

5. Участие в екип – Класиран за националното състезание на JA Bulgaria за най-

добра учебна компания, град Варна( 

Участия с получени сертификати от състезания  

1. Участие в национално ученическо състезание в направление „Маркетинг”, 

организирано от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, град Свищов 

2. Участие в национално състезание по счетоводство организирано от МОН, град 

София 

Участия в проекти 

1. „Небанков финансов сектор в България” 03 – 07 юли 2017г., град София 

2. „Съдебна власт – отворени съдилища и прокуратури”, административен съд, 

град Силистра 


