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Уважаеми колеги, 

Казвам се Илияна Нешкова и съм студентка трети курс, специалност „Бизнес 

логистика“. Успявам да работя в шумна и неконтролируема среда през последните 

няколко години. В напрегнати обстоятелства съм обективна и намирам най-добрият 

вариант за справяне на ситуацията. Работя от петнадесет годишна възраст – първата ми 

работа беше да продавам кафе в моят роден град Златица, съумявах да съчетавам да 

играя в пиеси и концерти предимно свързани с народните танци. Развитието ми 

продължи в София, там започнах като промоутър и точно така разбрах, че мога да 

реагирам в напрегната обстановка. Днес се докосвам до малка част от бизнес 

логистиката, това което уча в Университета за национално и световно стопанство. 

Работя, като кантарджия (мерене на вагони с определен концентрат) във фирма „Транс 

Ауто Маш“ ЕООД. Мога да добавя, че и спорта е неразделна част от моят живот. Имах 

удоволствието да бъда и член от екипа на ст. преп. Елена Монева и да участвам в 

отбора по тенис на маса. 

Често ми се случва да чувам, че студентите са мързеливи и необразовани. Хората, 

които участват в Студентски съвет имат възможността да покажат на обществото, че не 

всички могат да бъдат поставяни под общ знаменател. Точно там се показват 

възможностите на даден човек, това как той разсъждава и мисли, как би се справил с 

конкретна ситуация и какво мнение би заявил пред цялата аудитория. Знам, че 

организацията е сформиран с цел улесняване на комуникацията между студент и 

преподавател. Студентският съвет при УНСС е доказан с годините, като един от най-

авторитетните за страната.  

Причините, поради които искам да се включа в Студентски съвет при УНСС са 

следните. Амбициозна и мотивирана съм, да се присъединявам адекватно във всички 

инициативи на Студентския съвет. Мотивацията е предимно субективно състояние на 

индивида да получи облаги след положения труд. Тук аз нямам желания да говоря за 

материалното, а напротив – имам желание да придобия качествени облаги и да развия 

себе си.  Чрез Студентския съвет ще имам възможността да дам поле за изява на 

креативните си мисли, да покажа положителните си качества и разбира се да 

продължавам да се уча от грешките и постиженията си.  

За мен ще бъде изключителна чест да съм част от това и бих била много щастлива, ако 

успея да се докосна до духа и стимула за надграждане, който притежават всички в 

организацията. 

Готова съм да положа неимоверни усилия, да бъда полезна за колектива, да разкрия 

нови неща за себе си и разбира се да се забавлявам.  

 

С уважение, 
Илияна Нешкова 


