


Мотивационно писмо 
 

Име: Моника Росенова Николова 

Бакалавър по „Икономика с преподаване на английски език" 

Факултет по „Международна икономика и политика“ 

Университет по национално и световно стопанство 

 
Уважаеми членове на Студентски съвет при УНСС и изборна комисия, 

прилагам мотивационното си писмо във връзка с кандидатурата ми за член на 

Студентски съвет. 

Казвам се Моника Николова и към настоящия момент съм първи курс във факултета по 

„Международна икономика и политика“, специалност „Икономика с преподаване на 

английски език“. 

През последните години съм била част от различни ученически проекти и организации. 

Планирала съм и съм ръководила различни събития. Бях част от Ученически съвет към 

ЕГ „Христо Ботев“- гр.Кърджали, където за 5 години преминах през различни казуси, 

приемах предизвикателства и поемах отговорности. Събитията, които се състояха по моя 

инициатива или с моя помощ, бяха с цел благотворителност. С 

 
Разчитайки на опита ми през годините считам, че съм способна и мога да нося 

отговорността да бъда член на Студентски съвет при Университета за национално и 

световно стопанство. 

✓ Член на ученически съвет в гимназията – 5 години; 

✓ Председател на класа – 5 години; 

✓ Заместник - председател на Ученически съвет към ЕГ„Христо Ботев“ – гр.Кърджали – 2 

години; 

✓ Председател на Ученически съвет към ЕГ“Христо Ботев“ – гр.Кърджали – 1 година; 

✓ Планиране и реализиране в екип на множество проекти, дебати, дискусии, конференции, 

доброволчески и благотворителни инициативи като: 

o Благотворителна кампания „Да помогнем на Дани“ (кампанията набра около 

360 хил.лв. за 50 дни чрез поставяне на над 160 благотворителни кутии и 

организиране на благотворителни базари, концерти, мачове и други събития); 

o Пролетни базари с мартеници; 

o Коледни благотворителни базари; 

o Есенни благотворителни базари с книги; 

o Кино прожекции. 

✓ 3 концерта с капацитет от 500-700души, межджу 50 и 80 участника (състави и соло) 

o Да помогнем на Даниел Сакалиев 2018г.; 

o Да помогнем на Петя Костова 2018г.; 

o Да помогнем на Стефан Стефанов 2019г.; 

✓ Изготвяне, управление и реализиране на 3 проекта за иновативна седмица свързани с 

опазване на околната среда и здравословен начи на живот/ екип от 27 човека / 

o 2ро място(2018г.) 

o 1во място (2019г.) 

o 3то място (2020г.) 



✓ Участие в извънучебни дейности като „ Интеракт клуб“ гр.Кърджали; 

✓ Участие в дебати като „ Да запазим българската книжовнист“, „Околната 

среда“, „В помощ на хора в неравностойно положение “. 

 
Кандидатурата ми за член на Студентски съвет при УНСС е водена от мотивация, 

стремеж и принципи. Ние като студенти, трябва да участваме активно в процесите 

свързани с нашия университет, да умеем да се изправяме пред проблемите, които 

предстоят и да работим върху отстраняването им в положителна насока. 

Водена от желанието си да помагам и да бъда полезна на другите, смятам че 

мога да допринеса за издигане авторитета на Студентският съвет към УНСС, както и на 

самия университет. 

Смятам, че като част от Студентски съвет мога да допринеса за надграждането на 

това което е постигнато до сега, което безспорно ще бъде гаранция за всички 

възпитаници, че тяхното обучение ще продължи да притежава стойност. 

Наградите, които притежавам са спечелени с постоянство и упоритост. Те 

доказват написаното от мен в това мотивационно писмо: 

o Награда за „Социално ангажирана личност“ (2018г.) към ЕГ“ Христо 

Ботев“; 

o Награда „Полет“ за развитие и издигане престижа на града и 

учебното заведение (2020г.); 

o „Награда на кметството за принос“(2019г.) 

Мисля, че като част от Студентският съвет, ще успея да надградя личностното си 

развитие. Работата с мислещи и креативни хора, в един екип, е крачка към това. Смятам, 

че младите хора трябва да бъдат част от подобни организации, защото развивайки 

своите организационни умения, работа в екип и предприемачески нюх, не само ще 

бъдат по- подготвени за трудовия пазар, но и ще са иновативна сила, която ще 

добринесе за развитието на обществото. 

 
Благодаря Ви, че отделихте време да прочетете това мотивационно писмо и да 

разгледате кандидатурата ми за член на Студентски съвет. 

 
 
 
 
 

 
С уважение: 28.04.2021г. 

Моника Николова 
 


