
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

За избори за Студентски съвет при УНСС 

Име: Калоян Стефанов Стефанов 

Дата на раждане:16.02.2001 Град: Бургас 

Поднапр./ Напр./ Спец.: „Икономика с преподаване на английски език“ 

Среден успех от следване: 5.83 Курс: 1 



Мотивационно писмо 

 

Здравейте, 

казвам се Калоян Стефанов и съм на 20 години от град Бургас. Завършил съм 

математическата гимназия: ППМГ “Акад. Н. Обрешков” гр. Бургас с отличие. В момента 

съм първи курс и изучавам икономика с преподаване на английски език. 

През ученическите си години времето ми беше предимно заето от сериозната 

подготовка, която предлага най-елитната гимназия в моя роден град Бургас. От 

започването на гимназиалния курс съм част от ученическия съвет. Заедно с него през 

годините постигнахме положителни промени, касаещи материалната база на 

гимназията и успяхме да внесем пред ръководството предложения за иновативни 

методи на обучение, които след това бяха одобрени! В свободното си време спортувам 

активно, като съм тренирал баскетбол, волейбол и до ден днешен фитнес.  Освен това 

участвам в подготовката на социални инициативи. Пример за такива  са почистване на 

междублокови пространства, благотворителни дейности, свързани със събирането и 

даряването на средства и дрехи за деца в неравностойно положение и домове за 

сираци. Чрез фондация Астика съм участвал в два европроекта, свързани с 

дискриминацията и опазването на природата, като за целта бях изпратен две поредни 

години за половин месец в Гърция и в Чехия за обучения и дискусии по дадените теми. 

След успешното завършване на математическата гимназия, избрах да продължа 

обучението си в най-голямото икономическо ВУ в страната- УНСС. Решението ми беше 

базирано, както на високоценените специалности на английски език, така и на факта, 

че баща ми е бивш възпитаник на университета. Още през първата седмица от 

обучението забелязах добре поддържаната материална база и стремежът на 

преподаватели за изграждането на знаещи, можещи и мотивирани млади хора, което 

ми показа, че изборът ми за университет е бил правилен. Поради епидемиологичните 

мерки в страната учебният процес премина онлайн, но преподавателите бяха 

подготвени и добре обучени за целта. Аз не загубих мотивация и поради страстта ми 

към математиката бях поканен да представлявам УНСС на Националната студентска 

олимпиада по математика “НСОМ 2021”, която ще се проведе в град Варна през май 



месец. Останах разочарован, когато разбрах, че през последните години най-голямото 

икономическо ВУ в страната не е изявило представители на НСОМ, а отборът тази 

година се съставлява от мен и още двама колеги. Участието, както на тази олимпиада, 

така и на други, е от голямо значение за извисяването на престижа и името на 

Университета за национално и световно стопанство. Подбуждането на млади хора към 

участието им в повече инициативи, свързани с образуванието и тяхното личностно 

развитие, е каузата, за която се застъпвам. Вярвам, че с подкрепата на преподавателите 

и Студентски съвет при УНСС, тази кауза е осъществима. 

С тежестта, която университетът носи на раменете си, като най-голямото 

икономическо ВУ в страната, организации като Студентски съвет при УНСС и 

Национално представителство на студентските съвети съумяват да се грижат за 

качеството на обучение и добрите условия на студентите. С наблюденията, които имам, 

разбирам, че се организират множество социални инициативи, както и че се решават 

проблеми, касаещи университета и неговото развитие. 

Реших да подам кандидатурата си за Студентски съвет при УНСС, тъй като 

смятам, че млади, амбициозни и интелигентни хора, с ясна перспектива за своето 

бъдеще, ще са само и единствено от полза за каузите на Студентски съвет при УНСС.  

 

С уважение, 

К. Стефанов 

 

 

 


