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За Студентски съвет при УНСС научих още в първи курс, когато се представиха на 

първата ни лекция. Като студент, по политически науки и международни отношения 

втори курс, интересът ми към обществения живот е голям. Интересувам се постоянно 

от случващото се около мен и има ли начин да се включа и да го доразвия. Участвам 

активно в събития от университета ми и помагам в организираното на такива от 

организацията, в която членувах като неин организационен секретар в последствие и 

като зам.председател – САИМО(Студентска асоциация за изследване на 

международните отношения). Наша мисия бе допринасянето и на получаването на по-

добра квалификация и бъдеща професионална реализация на студентите от 

специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“.  

Вярвам, че знанията, опита и организационните умения са фундаментални за всеки 

студент. Именно затова, още от ученик се старая да трупам колкото се може повече и 

да го споделям с хората с обши възгледи. 

Опит относно работа в екип, лидерски  и организационни умения, започнах да трупам в 

МОС Стара Загора (Младежки общински съвет) докато заемах позицията заместник 

млад кмет в мандат 2016г.-2017г. Помогнах в организирането на традиционните 

кампании като антиспин кампанията, „Мисли за мен докато шофираш“, „Младите 

водачи реагират“ и прочие. С мой екип, дори спечелихме финансиране за направата на 

сайт за 8 месеца насочен към младите граждани на Стара Загора – young-sz.com. По 

настоящем съм и зам.председател на комисията по енергетика и устойчивост към 

EDS(European Democrat Students) част от ЕНП(Европейската народна партия).  

Като студент в такава специалност, продължавам да желая да се развивам. Затова, 

членувах в САИМО, а сега в EDS. Част от събитията, които сме организирали са 

Студентски дебат с модератор – Йордан Божилов, Среща – дискусия с Н.Пр. г-жа Ема 

Хопкинс, Среща – дискусия с Н.Пр. г-жа Латифа Беназза, мероприятие на което взех 

активно участие, беше „Шеста младежка кръгла маса - Балканите в ХХI век“, а 

последно участвах в международни конференции на тема: „Balkan-EU-Russia relations”. 

Участието ми в Студентски съвет при УНСС смятам, че ще бъде полезно за мен, 

защото, ще доразвия уменията си за работа в екип и ще създам  нови контакти – важно 

условие за за всички студенти.  

 

 

 

 С най – добри 

пожелания, Александър Кьосев 

 

 

 

 


