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Мотивационно писмо 
 

 

Уважаеми членове на Студентски съвет и изборна комисия,  

казвам се Даниел Личев и към момента съм бакалавър по „Икономика с преподаване на 

английски“ втора година във факултет „Международна икономика и политика“. 

Професионално се развивам като предприемач и илюзионист.  

През последните 2 години успешно управлявам няколко международни онлайн 

бизнеса в сферата на търговията, инвестициите, органичното хранене, фитнеса и 

здравословни я начин на живот.  

Голяма част от работата ми е свързана с изграждането и усъвършенстването на 

качествата и уменията на хората в екипа ми, като по този начин подобрят качеството си 

на живот.  

Моята цел е не просто да продавам продукти или услуги, а да давам максимално 

повече стойност на своите клиенти и бизнес партньори, като преговарям и 

идентифицирам нуждите на хората и решавам техните проблеми. Също така 

организирам безплатни обучения, семинари и интерактивни уебинари, с които помагам, 

както на хората от екипа си, така и на новите клиенти и бизнес партньори да бъдат здрави 

и да подобрят финансовото си състояние като изградят пасивни доходи. По този начин 

разширяваме бизнеса в глобален аспект. 

Всеки знае, че се намираме в трудно за образованието положение, а нали знаете, 

че студентския съвет се нуждае от професионалисти които имат лидерски качества и 

могат да вдъхновяват, мотивират и сплотяват екипа към общата цел за успех.  

Вече 5 години изграждам своето присъствие на сцената и пред публиката, когато 

през 2016 стартирах своето магично пътешествие като илюзионист.  

Изключително много ми помогнаха да усъвършенствам както презентационните 

си умения, така и артистичността, гъвкавостта и импровизацията многобройните ми 

участия на фестивали, бизнес конференции, концерти и празници, включително и 

изявата ми на паметната Церемония за Студент на годината в УНСС през есента на 2019. 

Участвал съм в различни конкурси и конференции, като съм награждаван за заслуги в 

различни области.  

Постоянно ми се налага да изобретявам и оптимизирам нови фокуси и сценични 

илюзии, което непрекъснато разгръща потенциала ми и по този начин мога да бъда 

максимално полезен на своя екип, клиенти и партньори в бизнес сферата. 

Целта ми като артист е да изпълвам сърцата и душите на хората с радост и щастие, 

които да останат за дълго, а не просто по време на представлението. Точно за това 

успявам да координирам и съчетая магията и бизнеса, тези на пръв поглед тотално 

различни, но всъщност толкова сходни начинания. 



Мотивацията ми за участие в Студентския съвет е продиктувана от желанието ми 

да допринеса за по-активната и ефективна роля на колегите в студентското 

самоуправление, като по този начин се даде повече гласност на проблемите в публичното 

пространство и тяхното разрешаване, а всеки знае, че там трябва да се наблегне най 

много, нали така? 

С уважение, 

                                                                                                     

                                                                                                             Даниел Личев 


