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Уважаеми колеги, 

Казвам се Валерѝ Коничева, на 20 години съм и съм студентка в първи курс, 

специалност “Икономика с преподаване на английски език”.  

Аз съм отговорна, амбициозна и целенасочена. Най-голямото ми желание е да 

подпомогна развитието на младите хора в България и именно това е мотивацията ми да 

кандидатствам и да бъда член на Студентския съвет за мандат 2021-2023 година. 

Готова съм да представлявам вашите интереси и да работя за подобряване на връзката 

преподавател-студент, подобряване на материалната база и по-добри условия за 

студентите в студентските общежития. Имам идеи и за по-голяма практическа 

насоченост в образованието към студентската общност. 

Въпреки че съм само на 20 години зад гърба си имам опит в множество изяви, 

доброволчески дейности и инициативи. Победител съм в конкурса “Студент на 

годината на УНСС - категория Талант” 2020 година. Бях избрана на база биографията 

ми и досегашните ми постижения в национални и международни конкурси. Говоря 

също английски, италиански и руски език. 

 През 2018 година кандидатствах и бях одобрена за летен стаж в международна 

компютърна академия в София. Тогава преподавах основите на графичния дизайн и 

визуалното програмиране на деца от 8 до 16-годишна възраст. След това кандидатствах 

и бях одобрена за доброволец- графичен дизайнер към Български младежки делегати на 

ООН. Въпреки че имам голямо въображение и винаги съм обичала да рисувам, реших 

че ще оставя творческата професия на заден план, като хоби, и ще работя върху 

истинската ми страст – социално-политически, икономически и всякакви въпроси, 

които могат да постигнат положителна промяна в обществото.  

През 2019 година печеля конкурса “Посланик за един ден” на Британското 

посолство. В конкурса бяха избрани 13 момичета от страната да работят върху 

инициативи заедно с посланички на различни страни. Аз имах честта да бъда избрана 

от организаторите на конкурса, а именно Британското посолство. Работех заедно с Ема 

Хопкинс – посланичката на Великобритания и Ирина Недева – журналист и 

председател на Асоциация на европейските журналисти в България. Инициативата, под 

чийто надслов работехме ние, беше “Свободата на словото”. Есето, което написах и с 

което бях избрана за победител в конкурса беше именно на тази тема. Въпреки че 

титлата в конкурса е “Посланик за един ден” ние продължихме да работим върху 

дейности, свързани с инициативата и с положителната промяна в обществото в 

продължение на месец. В този месец аз имах възможността да споделя мнението и 

вижданията ми за негативното влияние, което имат социалните медии върху младите 

момичета. 

 Но най-важно за мен беше, че в този един месец с лична инициатива успях да 

постигна промяна в моята общност. В продължение на седмица обучавах деца от 

училище на теми, свързани с уважението между половете и жените-лидери. След 

обучението, организирах събитие в училище, кръгла маса, дискусия на тема “Жените-

лидери”. На дискусията бяха поканени посланик Ема Хопкинс и представители на 



Британското посолство. Дискусията беше водена от мен, а учениците имаха 

възможността да споделят наученото и собствените си мнения и идеи по темата. 

Учениците бяха толкова инициативни и ентусиазирани за срещата, че дори бяха 

изготвили специални проекти по темата, които представиха на посланик Ема Хопкинс. 

  Участието ми в конкурса “Посланик за един ден” завърши на заключителното 

събитие в София, на което успях да представя моята реч за преживяното в конкурса 

пред публиката от близо 300 човека. На това заключително събитие ми беше връчена 

грамота от вицепрезидент Илияна Йотова. 

 Най-важното от този конкурс и това, което ме мотивира всъщност е, че всеки 

може да постигне положителна промяна в обществото, дори едно непълнолетно тогава 

момиче, изпълнено с добри идеи и мотивация за промяна. 

След този конкурс, си спечелих място в журналистически лагер в Американския 

университет в България, организиран от Американското посолство, Асоциация на 

Европейските журналисти в България, Фондация Америка за България и други 

организации. Гост-лектори в лагера ни бяха журналисти от BBC и американски медии. 

По време на лагера имах възможността да се срещна и да задам въпроси на посланик 

Ерик Рубин и посланик Херо Мустафа.  

След този журналистически конкурс, участвах в глобално инвестиционно 

състезание 2019 година и спечелих сертификат за отличие по финансова грамотност.  

Победител съм и в конкурса “Бъдещето на Европа” 2019 година, организиран от 

Младежкия Съвет на Американския посланик. Кандидатствах и бях избрана с есето, 

което написах по зададената тема. Участието ми включваше присъствие на социално-

политически и икономически лекции и посещение и дискусия с депутати в Народното 

събрание. Получих също и грамота за признание. 

През 2020 година участвам в предприемачески академии и международния 

конкурс Balkan Youth Startup competition, където спечелих първо място с идеята ми за 

развитие на апитуризъм в България. 

През годините опитах различни методи на себеизразяване – изкуство, 

журналистика, предприемачество. Дали съм намерила подхода, който ще използвам цял 

живот, не мога да кажа, но мога да кажа едно – всички усилия, които съм положила и 

полагам са ме изградили и продължават да ме изграждат като личност. Вярвам, че 

България е пълна с млади хора – личности, с голям потенциал, с различен опит, с 

интересни идеи, които имат нужда само от малко мотивация и вяра, за да могат да 

постигнат промяна. Аз съм готова да работя заедно с тези личности, за да можем да 

постигнем промяната заедно! 

Вярвам и се надявам, че моите качества ще бъдат оценени от вас, а аз ще 

направя всичко възможно да защитавам вашите права и интереси! 

 


