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Мотивационно писмо  
от Ангел Тодоров Стойков, редовен докторант, катедра „Икономика на туризма“ 

 

Уважаеми колеги,  

с настоящето мотивационно писмо изразявам желанието си да бъда кандидат за 

представител в Общото събрание на УНСС от квотата на студентите и докторантите и 

студентски представител в Общото събрание на Студентския съвет.  

Завършил съм Търговска гимназия в гр. Бургас със специалност „Бизнес администрация“. 

Обучението ми в УНСС е преминало през успешно завършване на бакалавърска степен – 

„Икономика на туризма“, завършена успешно магистърска степен „Международен 

туризъм“, а в момента съм редовен докторант към катедра „Икономика на туризма“.  

Мотивацията ми да бъда кандидат на предстоящите избори е породена от факта, че в 

организацията – Студентски съвет виждам възможност за развитие, реализация, трупане 

на знания, опит и нови запознанства. През последните две години имах честта и 

удоволствието да бъда председател на Студентския съвет. Имах възможността въпреки 

епидемиологичните условия да работя в името и за благото на студентската общност! 

Заедно с екипа на студентския съвет успяхме с общи усилия да работим за подобряването 

на условията в студентските общежития, успяхме да увеличим студентската стипендия, с 

редица разговори с ръководството успяхме да намалим студентските наеми за 

студентите, които не са в своите общежития по време на кризата с пандемията, успяхме 

да продължим работата си в полза на студентите дори и в тежката пандемична 

обстановка!  

Вярвам, че през последните две години не останах безучастен за проблемите и въпросите 

на студентите. Отговорност и чест бе за мен да бъда избран за студентски представител и 

лично винаги съм подхождал с разум при отстояването на интересите на учащите! 

Натрупаният опит като председател на най – голямата студентска организация в УНСС 

ми дава основание и вяра, да смятам, че имам нужните качества и умения да бъда част и 

от следващия екип на Студентския съвет. Вярвам, че ако ми бъде гласувано доверие ще 

успея да работя в името и в ползата на студентската общност в УНСС. 

 

С уважение,  

Ангел Стойков 

 

 
 

 


