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Мотивационно писмо 
 

До Студентски съвет, 

Университет за национално и световно стопанство, 

гр. София 

 

 
Уважаеми Студентски съвет при УНСС, 

 
С настоящето бих искала да изразя интереса и ентусиазма си от перспективата да стана 

част от екипа на Студентски съвет при УНСС. Интересът ми е насочен към 

възможността за набиране на представители от квотата на студентите в Общото 

събрание на Студентския съвет за мандат 2021-2023. Утвърден като най-старите 

студентски организации в страната, той е истински еталон за най-активен, най- 

ефективно работещ и най-авторитетен студентски съвет. 

Макар житейският ми опит да не е значително голям, вярвам, че притежавам солидни 

знания, умения и компетентности в различни сфери, придобити особено по време на 

двугодишното ми обучение в университета. Имам амбицията да се развивам и да 

допринасям за успешното развитие на Студентския съвет при УНСС, тъй като усещам 

себе си като една неразделна част от този университет. 

А опитът и знанията, които се надявам да придобия по време на този мандат и които да 

допринесат за изграждането ми като личност, са ключови за мен. Бих се радвала да 

взимам участие в реални казуси и проекти, да показвам своите умения, да 

демонстрирам своята ангажираност и отдаденост като негов член. Особено ценя 

възможността за усъвършенстване чрез практика. Намирам инициативата за 

изключително интересна, даваща възможност за личностно развитие, професионално 

израстване и утвърждаване. Студентският съвет предлага мащабен потенциал за 

развитие, създавайки и взимайки активно участие в различни проекти с основна цел и 

обществен принос. Всички поемани инициативи са в крак с настоящите трендове за 

развитие на модерното общество, тъй като екипът от доброволци взима под внимание 

нуждите на студентите на първо място. Освен висококвалифициран екип с ясна 

стратегия за развитие и дългосрочна предвидимост за поддържане добрата рамка на 

университета, е налице и друго – със своята практика Студентският съвет е способен 



така да модифицира обучителния курс в университета и да управлява наложените 

тенденции в страната, че да породи и промяна в поведението и отговорността на 

студентите. 

За мен би било голямо удоволствие да бъда отново част от Студентски съвет към 

УНСС и за този мандат. Вече имам придобит опит като асоцииран член към него, както 

и като представител за последните няколко месеца. Докоснах се до духа на тази 

организация още при приема ми в университета през 2019г., когато бях 

първокурсничката с най-висок бал от кандидатстудентската кампания и по традиция 

имах честта да отправя поздравително слово към колегите си за 99-тата учебна година в 

университета. Никога няма да забравя тържествената, пълна с настроение, с усмивки, с 

очаквания и с надежди аула "Максима", в която бях лично поздравена от бившия 

ректор на университета Проф. Стати Статев. "Нека си пожелаем вдъхновен поглед към 

успешното ни развитие" - това бяха заключителните ми думи, с които приветствах 

всички присъстващи. 

Бих искала да бъда още по-активна, по-координирана и по-решителна като част от тази 

амбициозна организация. Определям себе си като непокорна и емоционална личност. Умея 

да внедрявам нови идеи, да бъда изключително креативна, да се адаптирам към непредвидени 

ситуации, да се сблъсквам с различни характери, с интересни гледни точки и с нестандартни 

идеи. Изобретателна, организирана и отзивчива личност съм. Умея да работя в екип и 

притежавам отлични комуникационни умения. Отнасям се сериозно и отговорно към 

поставените ми задачи, а добре свършената работа ми доставя удоволствие. Силно се надявам 

очакванията ми да бъдат удовлетворени. Аз съм истински авантюрист по душа и съм готова с 

две ръце да се впусна в приключението, което предлага Студентския съвет. Готова съм да 

положа максимални усилия да се представям винаги успешно. 

За мен ще бъде истинска чест да продължа тази продуктивна и ползотворна работа в интерес 

на студента. 

 

 
С уважение и на Ваше разположение, 

Радина Елчинова 

 

 
Дата: 30.04.2021г. 


