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Уважаеми колеги, 

Чрез това писмо заявявам желанието си да се кандидатирам за член на студентски съвет в 

УНСС . 

Една от моите детски мечти беше да бъда приета да следвам „Право“  и мога да кажа с 

гордост, че успях да я реализирам.  

Винаги съм заемала лидерски позиции в средите, в които съм участвала, и мисля, че съм 

достатъчно отговорна, за да представлявам част от моите колеги и да взимам важни решения за 

академичното им бъдеще, като стана член на Студентския съвет в университета. 

Отговорността и решенията, които има всеки член на Съвета, са неоспорими и е нелека 

задача да дискутираш важни теми от името на стотици студенти, но аз смятам, че съм готова за 

това.  

Бих искала да отбележа, че моята адаптивност, сравнително богатият ми социален опит, 

креативност, коректност, чувство за справедливост, дисциплинираност и неизменният ми 

позитивизъм, са фактори, които биха помогнали да разкрия най-доброто от себе си и да 

спомогна за бъдещото развитие на Студентския съвет в УНСС. Тази година завършвам първото 

си висше образование в ПУ „ Пайсий Хилендарски“ специалност Биология , 4 години бях 

отговорник на курса и съм присъствала на студентските съвети и смело мога да твърдя че имам 

опит! 

Моето вътрешно убеждение, че съм подходяща за член на Съвета, е свързано с 

личностните ми качества като : изключителна отговорност, себеорганизираност, лидерство, 

стремеж към нови знания и социална активност. 

Изключително съм щастлива от факта, че съществуват  подобни инициативи, които 

дават възможност на млади и амбициозни студенти да се включат в организации от този тип, и 

по този начин да спомогнат за развитието на средата в УНСС. С огромно нетърпение ще 

очаквам изборите и съм убедена, че колегите ще изберат най-добрите сред нас. 

С уважение: 

Антонина Топчиева 


