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До Председателя на 

                                                                                           Централната избирателна комисия 

                                                                                           на Студентски съвет при 

                                                                                            УНСС, гр. София 

                                                                  

                                                            МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

                                                       От Александър Светлинов Чанков, 

                                                        Финансово-счетоводен факултет, 

първи курс, 

  

 

Уважаеми г-н Председател, 

С настоящото мотивационно писмо изразявам желанието си да се кандидатирам за 

член на Студентския съвет при УНСС, гр. София. 

Кандидатирам се за член на Студентския съвет, защото вярвам в промяната в 

университета и считам, че студентската активност е начинът тя да стане реалност. Ние, 

студентите, сме хората, които имат смелостта и амбицията да застанат лице в лице с 

проблемите и да намерят техните решенията. Студентският съвет пък е организацията, 

която дава начален старт на все повече и повече млади хора с будни умове, готови да 

бъдат промяната. Аз желая да бъда един от тях. 

По време на обучението си в гимназията съм се занимавал активно с всички 

организационни задачи, касаещи учениците и ползотворния учебен процес. Участвах в 

извънкласни дейности като Учебно-тренировъчна фирма, ежегодно се представях 

успешно със свои бизнес идеи на ученическия конкурс за най-добра бизнес идея, което 

допринесе много за  избора ми на специалност.  

Многократно съм бил част от ученическите екипи, осъществили редица проекти с 

международно участие  по програмата „Еразъм +“ – 2016г. в Унгария на тема 



“Равнопоставеност на половете“; 2019г. в гр. Лариса, Гърция на тема „Бежанската 

криза в Европа“ 

Участвал съм и в международен проект на Лайънс клуб „Свилена“ – Свиленград, който 

се проведе през 2018 г. в екохотел „Здравец“, имащ за цел популяризирането на 

българската природа, култура и изкуство. Бил съм част от екипа, взел участие в 

експериментален лагер през 2019г., организиран със съвместното участие на Лайънс 

клуб „ Свилена“ – Свиленград и Лайънс клуб гр. Плевен. 

По време на цялото си обучение в средния курс съм била член на ученическия съвет в 

каеството си на координатор, заместник-председател, а през последната  година и негов 

председател. Занимавах се с административна дейност, организиране на учебни 

състезания, олимпиади и благотворителни прояви.  

Ако стана част от студентския съвет, бих насочил работата си към обединяване 

мнението на студентите и адекватното му представяне пред ръководните органи, за да 

бъде достъпно и ефективно усвояването на материала в периода на обучението. 

 Считам, че личните качества, които притежавам, като организираност, решителност и 

умение за работа в екип, заедно с амбицията ми да изпълнявам отговорно задълженията 

си, биха допринесли за успешно реализиране на целите на студентския съвет. 

 

30.04.2021г.                                                                                                С уважение:  

гр. София                                                                                                    Александър Чанков 

 

 


