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Уважаеми членове на Студентски съвет и изборна комисия, 

Прилагам мотивационното си писмо във връзка с кандидатурата ми за член на 
Студентски съвет. 

Казвам се Павлина Сотирова и в момента съм студентка втори курс, специалност 

„Икономика и инфрастуктура “.  С настоящото мотивационно писмо бих искала да 

изложа мотивите си, с които се кандидатирам за член на Студентски съвет към 

Университет за Национално и Световно Стопанство.  

Кандидатствам за член на Студентски съвет, защото вярвам в промяната в 

Университета и считам, че студентската активност е начинът тя да стане реалност. 

Вярвам, че Университета за Национално и Световно Стопансво  възпитава бъдещето на 
страната 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. Ние, студентите, сме хората, които имат смелостта 
и амбицията да застанат лице в лице с проблемите и да намерят техните решения. За 

двете години, прекарани в Университета (макар по-голямата част онлайн) 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. Студентски съвет пък е 
организацията, която дава начален старт на все повече и повече млади хора с будни 

умове, готови да бъдат промяната. Аз желая да бъда една от тях.  

За мен кандидатурата ми за Студентски съвет е възможност ефективно да се 
включа в студентското самоуправление и да бъда полезна за възможно най-голям кръг 

от студенти. Студентски съвет преди всичко значи –работа в екип и е орган за защита на 

общите интереси. Притежавам  добри организационни умения и комуникативни 
техники, с които смятам, че бих могла да бъда полезна при вземането на решения. С 

възлагането на различни задачи се старая в максимална степен да се справям бързо и 
качествено. Притежавам умението да работя в екип и смятам, че това има голямо 

значение при вземането на различни по вид решения и обсъждането на въпроси. 

Проявявам висока степен на мотивация и отговорност, оперативност и умения да 
усвоявам бързо знания. 

Бих се радвала да бъда част Студентски съвет към Университет за Национално и 

Световно Стопанство и се надявам да имам възможността да допринеса за успеха и 
решаването на въпросите, свързани с интересите на студентската общност към 

университета. 



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

да разгледате кандидатурата ми за член на Студентски съвет. Нека заедно направим 

промяната възможна.   

06.05.2021г.             С уважение, Павлина Сотирова 

 


