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Уважаеми колеги, 

С настоящето мотивационно писмо желая да заявя своята кандидатура за член в 

Студентския съвет на УНСС за мандат 2021 – 2023 година.  

Желая да изградя прекрасни колегиални отношения с останалите членове и да 

работя в подкрепа на студентските интереси. Вярвам, че УНСС възпитава бъдещето на 

станата ни. Вярвам, че нашите студенти заслужават гласът им да бъде чут, да изразяват 

свободно мнението си, да заявяват активна гражданска позиция, да градят сами средата, 

в която учат и живеят.  За малкото време, прекарано в университета се убедих, че 

когато си заинтересован от заобикалящата те реалност и имаш мотивацията да я 

променяш и подобряваш, ще намериш и други креативни , способни и организирани 

хора, с които да работите, обединени от общи идеи и каузи. Ако стана член на 

Студентския съвет, гарантирам, че ще дам всичко от себе си.  

Вярвам, че един екип е успешен, когато членовете му работят с ентусиазъм и 

позитивна енергия, а екипът на Студентски съвет е точно такъв. Да бъдеш част от 

подобна организация е на първо място отговорност, но най-вече безценен опит, който 

развива потенциала и качествата на всеки един от членовете. Когато виждаш, че до себе 

си имаш хора, които също като теб са водени от желанието си за промяна и развитие, 

това те кара да вярваш, че ще успееш. Считам, че притежавам качествата, които ще 

бъдат полезни на Студентския съвет. Силно се надявам да ми бъде гласувано доверие 

да работя в полза и подкрепа на студентите.  

Смятам, че мога да бъда изключително полезна, тъй като имам както 

организаторски и управленски, така и комуникативни умения. До голяма степен те са 

натрупани от това, че съм била дълги години в Ученическия съвет на моето училище. 

Членувам в БМЧК, където осъществяваме редица кампании в помощ на обществото.  

Благодаря Ви, че отделихте време да прочетете това мотивационно писмо и да 

разгледате кандидатурата ми за член на Студентския съвет.  

 

С уважение,  

Мария Пейчинова 

 

 


