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Мотивационно писмо 

Името ми е Динко Стоянов, роден съм в град Сливен и съм дипломиран 

бакалавър  по Бизнес логистика в Университета за национално и световно стопанство. 

Към днешна дата продължавам обучението си в същия университет, като реших да 

запиша магистратура Международни икономически отношения- 3 семестъра. Имам 

няколко участия с доклади в научни конференции. Член съм на Студентски съвет за 

мандат 2019-2021 г.. Целта ми е в бъдеще да запиша докторантура. 

Като възпитаник на университета усилено се интересувам от неговото развитие 

и разширяване. Интересувам се от дейността по обучението на моите колеги и 

кариерното им развитие. Смятам, че проблемите, които са възникнали по време на 

академичната дейност на студентите, се обсъждат активно по време на сесиите на 

Студентски съвет и се взимат правилните решения за благоденствието на университета 

и студентите. Като възпитаник на катедра “Логистика и вериги на доставките“ , съм 

изключително благодарен на ръководството за проведените практики и посещения в 

бизнес сектора. Студентите в тази бакалавърска специалност имат възможността да 

научат много нови и иновативни неща от преподавателите, които практикуват 

професиите си не само в границите на университета, но и извън него.  

Като член на Студентски съвет за мандат 2019-2021 г. заедно с моите колеги и 

въпреки форсмажорните обстоятелства, успяхме да направим учебната среда  по-

приятна, по-достъпна и устойчива за нашите настоящи и бъдещи студенти. През 

периода на мандата, взех активно участие в организацията на следните събития 

„Студент на годината на УНСС“, „Кариера УНСС“, „Спортен турнир на УНСС“, 

„Младежки икономически форум“ и много студентски научни конференции, и 

екоинициативи. Организирахме гранд концерт по случай 100-годишнината от 

създаването на нашия университет, въпреки препятствието Ковид19. Справихме се с не 

леката задача, да направим онлайн събития в полза на студентите, които бяха 

изключително успешни и имаха силен интерес от страна на нашите колеги. Освен като 

член на Студентски съвет ми бе гласувано доверие да бъда и член на Комисията по 

социално-битови въпроси на учащите/КСБВУ/. За изминалия настанителен период 

смятам, че се представихме отлично и в рамките на летния период настанихме повече 

от 4000 студента в общежитията на УНСС, разгледахме и взехме решения по 

множество казуси свързани с настаняването. Редуцирахме наемите за студентски 



общежитие на два пъти през периода на пандемията, първо с 25%, а после с 35% , с 

което помогнахме на студентите да не се тревожат за пребиваването си в големия град, 

а да се съсредоточат върху академичните си занятия. 

Малко Студентски съвети могат да се похвалят с активна дейност и свършена 

работа, като Студентски съвет при УНСС мандат 2019-2021 г.. Смятам, че Студентски 

съвет от ранга на УНСС трябва да търси нови начини за привличане на активни, млади 

и амбициозни студенти и непрекъснато да се адаптира към променящата се среда. 

Поради тази причина вярвам, че мога да помогна с опит и нови идеи за развитието на 

студентската общност. 

 

      С уважение, 

      Динко Стоянов 

 

 

 


