


Мотивационно писмо 

От Илиян Чабуклийски – студент в катедра „Бизнес икономика“, УНСС 

 

 С настоящото мотивационно писмо заявявам желанието си да се кандидатирам за 

втори мандат за член на Студентски съвет при УНСС през мандат 2021-2023г.  

 Завършил съм Природо-математическа гимназия „акад. Иван Ценов“ в град Враца с 

профил география и немски език. През 2020г. завърших своята бакалавърска степен в 

Университета за национално и световно стопанство със специалност „Мениджмънт на 

недвижимата собственост“. През септември 2020г. започнах обучението си  в магистърска 

степен по специалност  „Бизнес икономика“. 

 По време на обучението ми в УНСС съм заемал различни ръководни длъжности, 

сред които – секретар на Студентски съвет, член на Студентски сенат, член на Академичен 

съвет, член на Ректорски съвет, член на факултетен съвет на Бизнес факултет. През 

изминалия мандат като секретар на Студентски съвет реализирахме редица инициативи и 

политики, сред които - „Кариера УНСС“, „Младежки икономически форум“, „Студент на 

годината“, „Спортен турнир“, намаление на наемите за студенти и докторанти 

неизползващи студентско си общежитие по време на пандемията от Covid-19, 

възстановяване на читалня в блок 53Б и много други. 

 Смятам, че с придобитите знания и опит през последните години, мога да бъда 

полезен и през предстоящия мандат на Студентски съвет. За мен, на първо място винаги са 

стояли правата и интересите на студентите и докторантите, обучаващи се в УНСС. В тези 

трудни времена предизвикателствата пред обучението са все по-големи. Смятам, че всеки 

студент трябва да бъде инициативен и при наличието на проблем по време на обучението 

си, да се обърне към един сплотен и готов да реши всеки един проблем студентски съвет. 

 Студентски съвет при УНСС през годините се е доказал като един от най-успешно 

работещите студентски съвети в България. Всички събития и политики, които се 

реализират са в полза на всички студенти от университета и издигат престижа на УНСС. 

Бих искал да бъда член на Студентски съвет при мандат 2021-2023г. и да продължа 

започнатото през изминалия мандат. 

 С уважение, 

Илиян Чабуклийски 


