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счетоводство и контрол 

Уважаеми колеги, 

Аз съм Максим Садинов на 19 години от град Габрово, завършил в специалност 

математика  в Природоматематическа гимназия „ Академик Иван Гюзелев“. В момента 

съм Първи курс съм в специалност “Финанси, счетоводство и контрол“ в УНСС. Това, 

което ме мотивира да бъда част от Студентски съвет към УНСС е желанието ми да 

работя за хората, да разбирам проблемите им и да се опитвам да ги решавам. Бих искал 

да бъда полезен със своите знания, умения и възможности във връзките с младежи от 

различни групи в подпомагането на различни инициативи и дейности, както и различни 

проекти и споделянето и прилагането на добри практики в УНСС. Искам да допринеса 

за разрешаването на проблемите и преодоляването на трудностите, пред които са 

изправени младите хора, свързани с реализацията и нуждата от по – голяма подкрепа от 

институциите и представителите на бизнеса. Точно нуждите на младите хора са моята 

най – голяма мотивация да работя в тази насока.  

С участието си в Студентски съвет ще се включвам оживено в дискусии, в които 

се обсъждат проблемите на студентите при тяхното обучение, свързани с 

комуникацията им с преподавателите при поднасяне на учебния материал, битови 

проблеми, свързани с общежитията и други въпроси и трудности, свързани с тяхната 

адаптация и приобщаване към студентската общност в УНСС. Имам желание да 

помагам в изграждането на съвременни правилници, касаещи обучението на 

студентите.  

Като изключително активен млад човек съм натрупал значим опит чрез 

участието си и реализирането на редица младежки проекти в програми като Еразъм+, 

доброволчество и многобройни други инициативи в сферата на младежко и социално 

предприемачество, гражданска активност, медийна грамотност, иновации, европейски 

младежки интеграционни политики, регионално развитие и благоустройство  

Притежавам лидерски и организационни умения, които съм развил чрез участието си 

като младежки представител  на Регионалния иновационен център в града ми, член на 

Българския младежки форум, Младежкия съвет за превенция от наркотични вещества и 

младежкия съвет на Американското посолство. Поради това считам, че бих могъл 

сериозно да допринеса при осъществяването на различни идеи и организацията на 

младежки форуми с разнообразна тематика. Винаги съм бил човек с активна 

гражданска позиция в обществото като възможността ми да опозная отблизо 



институции като Европейския парламент в Брюксел и парламента на Република 

България допринесе за придобиването на ценни знания, чрез срещите ми със 

специалисти от изпълнителната и законодателната власт. Основно мото и моя цел в 

живота ми е да мотивирам младежите на моята възраст да бъдат обществено отговорни 

и активни, да следват целите и мечтите си, да не се страхуват да изказват мнението си и 

да се възползват от многобройните възможности, които новото време им дава. 

Комуникацията с хората ме зарежда с позитивна енергия. 

Аз гарантирам, че ако бъда част от студентския съвет на УНСС ще се отнасям с 

отговорност и честност и няма да накърнявам интересите нито на студентите, нито на 

преподавателите, както и на университета. Ще работя винаги за издигането на добрия 

имидж на университета и ще подпомагам по всякакъв начин всички студентски 

инициативи в национален и международен мащаб, както и активно ще се включвам в 

даването на предложения. 


