
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

За избори за Студентски съвет при УНСС 

Име: Юлия Венкова Венкова 

Дата на раждане:16.05.1998 Град: София 

Поднапр./ Напр./ Спец.: „Икономика и инфраструктура“/  „Икономика на 

транспорта и енергетиката“ 

Среден успех от следване: 4.86 Курс: 4 



Кандидатура 

За избори за Студентски съвет при УНСС 

 

 

Уважаеми колеги,  

 

Казвам се Юлия Венкова и съм родена в град София. В момента съм четвърти курс и 

специализирам Икономика на транспорта и енергетиката. Смятам да запиша магистратура в 

сферата на енергетиката, тъй като за мен ефикасното управление на енергията е от ключово 

значение за развитието на икономиката ни. Имам планове и за докторантура в същата сфера. 

Основното си образование придобих в 133 СУ „А. С. Пушкин“ в паралелка с руски и английски 

език. Завърших средното в 12 СУ “Цар Иван Асен II” с чуждоезиков профил - английски и 

шведски език. Бях редактор за училищния вестник и активен член на клуб “Журналист”. 

Занимавах се професионално с бойни спортове общо 11 години. Имам три поредни световни 

титли по Кемпо и две национални. Притежавам първи дан майсторска степен по Булкемпо, 

както и сертификат за треньор. 

Дълго време се чудих в кое висше училище да следвам и накрая избрах УНСС заради богатата 

си история и избор от специалности. Във втори курс станах член на Еко клуб УНСС, заради 

мотивираща среда от млади хора, които търсят промяна и не се притесняват да отстояват 

своите възгледи пред останалите. Клубът ми даде възможност да развивам себе си и да 

надграждам интересите си. Смея да твърдя, че участието ми в клуба изигра голяма роля в 

избора ми на специалност. Понастоящем заемам позицията на Председател на Еко клуб УНСС и 

в качеството си на такъв, ще си позволя да допълня моята кандидатура с няколко реда, които 

смятам за важни за аудиторията, към която ще бъдат предоставени. 

Студентския съвет за мен не е просто студентска организация с общи интереси и цели, ами и 

общност със социално значение. Той ни дава възможността да изградим устойчиви 

приятелства, да обменим идеи за проекти и с общи усилия  да превърнем плановете ни в 

реалност. И както във всяко едно семейство се изграждат ценности и навици, така и в 

Студентския съвет всеки един от нас, благодарение на дейностите през семестъра, би могъл да 

изградаи лични качества в организационен, комуникативен и дори лидерски аспект. 



Част от целите ми за този мандат са: 

• Провеждане на еко инициативи съвместно с Еко Клуб УНСС; 

• Подобряването на състоянието на студентските общежития; 

• Облагородяването на междублоковите пространства; 

• Създаване на площадки за спорт и отдих; 

• Укрепване на връзките между преподаватели и студенти; 

• Подпомагане на дейността на кариерния център и професионалното развитие на 

студентите. 

Смятам, че съм мотивиран и целеустренемен човек и мога да допринеса за развитието на 

Студентския съвет и изпълняване на основните му задължения. Вярвам, че съм достоен 

кандидат и имам какво да предложа с опита си.  Мотивацията ми за настоящата кандидатура е 

провеждането на един силен мандат и затвърждаването на имиджа на Студентския съвет в 

университета и извън него. 

 

 

 

С уважение,  

Юлия Венкова 

Председател Еко Клуб УНСС 

 


