
Мотивационно писмо 
 

 

 

"Онова, което човек прави сам, без да е насърчаван от мислите и 

опита на другите хора, дори в най-добрите случаи е назначително и 

скучно." 

   - А. Айнщайн 
 

Винаги съм вярвал и ще продължавам да вярвам, че най-великите, трайни и 

полезни неща се получават, когато събереш група от хора, мотивирани от общи 

цели и идеали. Именно затова реших и да кандидатсвам във ФСС при ФМИ. 

Студент съм във ФМИ за втора година и до известна степен съм придобил 

представа как нещата се движат във факултета. Разбира се има доста плюсове, но 

има и още много за искане. Поради тази причина бих искал да съм част от хората, 

които могат да повлияят по някакъв начин, за да можем да продължим да 

защитаваме позицията на ФМИ като най-добрият български ВУЗ за учене на 

компютърни науки и математика. Но нещо повече - с правилните инициативи и 

развлекателни събития, можем да превърнем ФМИ в едно от най-добрите места в 

страната, ако не и най-доброто, където човек може да следва изобщо. Силно вярвам 

в това. 

През гимназиалните си години съм участвал в множество извънкласни 

дейности и проекти. Почетен член съм на Интеракт клуб София - Балкан към 

Софийска математическа гимназия, където бях и PR на клуба в последната си 

година там. Интеракт е младежка програма на Ротари Интернешънъл, която се 

занимава с хуманитарни проекти и служба на обществото. Там съм участвал в 

благотворителни кампании "Купи и Дари" и със събраните средства сме ходили по 

обезлюдени села да раздаваме събраните дарения; участвал съм в инициативи като 

"Ябълка за цигара", глобални международни кампании като "End Polio Now", както 

и много други. 

Обичам да комуникирам, да работя с хора в екип, както и да помагам на тези 

в нужда - чувството, което получаваш, когато видиш, че си улеснил живота на 

някого е неописуемо. 

Вярвам, че моето участие в тази студентска организация би предоставило 

едно допълнително измерение, както и още една гледна точка измежду екипа. Най-

малкото, което мога да гарантирам е, че поне средният ръст на състава ще се 

увеличи значително с моите скромни 194см. 


