
                                 До 

                                                                       Директора 

                                                                       На ПГСУАУ "Атанас Буров" 

                                 Гр.Силистра 

 

 

                                     Мотивационно писмо 

 

От Йордан Николаев Станчев 

Гр.Силистра ул."Стефан Караджа"№13 

ученик от 12а 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 смятам че това е най-

престижната награда на училище "Атанас Буров", което винаги се е стремяло да достигне 

най-високите върхове. Аз реших да кандидатствам за наградата, защото завърших с 

пълен отличен успех 6.00 и имам постижения и спечелени награди от регионални, 

национални конкурси, състезания и олимпиади през учебната 2016/2017 година.С тях 



смятам, че съм допринесъл за елита на авторитетната икономическа гимназия "Атанас 

Буров". 

Избрах гимназия Буров, защото без да преувеличавам тя може да ни даде знания, които 

ще са ни нужни цял живот, ще ни бъдат полезни и винаги ще се сещаме, че всичко 

дължим на нашето мило и свято училище.Другата причина поради която избрах тази 

гимназия, че в нея работят професионалисти с висококачествен опит и дълъг 

педагогически стаж. Те са хората изпълнени с надежди за нас които правят първата 

стъпка за нашето бъдеще, а имено да ни отворят вратата към пътя на знанията и ние да 

продължим по него, за да постигнем целите си. 

Аз харесвам гимназия "Атанас Буров", защото всеки ден когато отивам на училище 

мисля за това как ще премине денят ми, с какво ново ще се запозная в часовете и на колко 

полезни неща ще се науча от извънкласните дейности, които посещавам.Приятелствата 

със съучениците, които се завързват в гимназия Атанас Буров остават за цял живот.  

 

Ако спечеля наградата "Ученик на годината" бих използвал част от нея за дарение което 

би помогнало на някои хора нуждаещи се от подкрепа, а другата бих използвал за 

продължение на образованието си. 

  

През учебната 2017/2018г. прилагам документи за следните изяви: 

 

1.Областен кръг на олимпиадата по Информатика- С изработване на уебсайт 

Електронно помагало-http://pgsuau1.000webhostapp.com/, Механотехникум ,град 

Силистра-първо място; 

2. Поощрителна награда на областен литературен конкурс-"Духът на българина" град 

Силистра 

3. Призово място на Национален конкурс обявен от фондация Вигория град София-"С 

любов към науката"; 

4. Поощрителна награда на Областен литературен конкурс обявен от ЕГ"Пейо Яворов-

"Аз вечно диря..." 

5. Участие в Национално състезание "Най добра бизнес идея",организирано от МОН-

град Пловдив 

6. Прием в УНСС град София  

 

 



Участия с получени сертификати за регионални и национални състезания: 

1. Участие в Националният конкурс за мултимедийна презентация на тема:"Моите 

електронни уроци"- град Русе 

2. Участие на областният кръг на олимпиадата по География 

3. Класиране на втори кръг на "Математик на годината"-шесто място 

4. Училищен кръг на "Най добра бизнес идея град Силистра 

5. Националният конкурс за мултимедийна презентация на тема:"Моите електронни 

уроци" град Русе 

6. Участие в Национално състезание по креативното писане на английски език 

7. Участие в Национален конкурс-"Вазова България"  с мултимедийна презентация и град 

Сопот 

8. Участие в Национален конкурс-"Вазова България" с есе-град Сопот 

9. Коледно математическо състезание училище Отец Паисий-град Силистра-четвърто 

място 

10. Участие в литературен конкурс "Словотворци на тема-Учителите ни отварят вратата, 

но ти трябва да влезеш сам" 

12. Участие в литературен конкурс "За него живота направил бих всичко" Никола 

Вапцаров-град Силистра 

 

 

 

Участия на проекти: 

1. Ден на розовата фланелка - Училище без насилие 

2. Ден на Европа 

 

 С уважение: 

14 юли 2017г.  /Йордан Станчев/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


