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МОТИВАЦИОННО ПИСМО 
 
 

Уважаеми Колеги, 
 
С настоящото писмо желая да кандидатствам за член на Студентски 
съвет при УНСС за мандата 2021-2023г. Както и да изложа мотивите си. 
Казвам се Никол Андонова. Студентка съм 2-ри курс, специалност 
Международни отношения. Завършила съм средното си образование в 
Немска езикова гимназия в град Бургас и притежавам сертификат за 
немски език. Занимавам се със спорт от 5-годишна. Започнах да 
тренирам акробатика. В момента се занимавам професионално с лека 
атлетика и съм част от националния отбор на България, като съм 
включена в Предолимпийска програма. Към настоящия момент се 
подготвям за Европейското първенство за девойки под 23 години в 
Норвегия, което ще се проведе през месец юли. Досега най-големият ми 
успех е постигнат на Световното първенство за девойки в Кения, където 
подобрих 28-годишен рекорд в дисциплината 100м препятствено бягане и 
завърших 12-та. Успявам да съчетавам спорта и учението. 
Дисциплинирана и организирана съм и това ми помага да предавам 
домашните и курсовите си работи в срок. Често се налага да уча до късно 
вечер, но това не ме отказва и успехът ми е отличен. 
Тази година призът “Студент на годината” в категория “Спорт” бе връчен 
на мен. Оттам разбрах за Студентски съвет и за голяма част от задачите, 
които изпълняват. Имам огромното желание да стана част от този 
страхотен екип колеги. На база опита си, бих искала да организирам 
спортните турнири и мероприятия на УНСС. Като един добър спортист и 
студент, бих искала да подкрепя спорта в университета и да покажа, че 
двете дейности могат да вървят паралелно. Имаме доста добри 
спортисти, с които университетът ни може да се гордее. Но успехът се 
крие и в разбирателството и подкрепата от страна на нашите 
преподаватели. Затова имам и желанието да покажа каква добра връзка 
можем да имаме с лекторите си.  
Като спортист, аз съм много дисциплинирана и целеустремена. 
Мотивирана и амбициозна съм, бих искала да подкрепя университета по 
отношение на спорта. Да покажем, че може да сме най-добрите във 
всички области. 
Благодаря Ви за времето, което отделихте, за да разгледате 
кандидатурата ми за член на Студентски съвет. 
 
 
 

С уважение, 
03.05.2021г. 

Никол Андонова 
Гр. София 

 


