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МОТИВАЦИОННО ПИСМО 
 

Кандидатствам за членство във Факултетния студентски съвет, воден от желанието си 

както да спомогна положителното развитие и усвояването на добри практики във ФМИ, 

така и да дам своя принос в отстояването интересите на учащите. 

Считам, че по този начин би се постигнало поддържане във висока форма и по-нататъшно 

подобряване на средата за личностно развитие във факултета, а това неимоверно би 

увеличило удовлетвореността на студентите и благоприятствало техните резултати на 

изпити, състезания, при реализация и т.н. 

Чрез задоволяване желанията и потребностите на учащите и последвалите успехи от тяхна 

страна следва да се постигне също утвърждаване на самата образователната институция, 

повишаване нейния рейтинг и привлекателност.  

Съхраняването и разрастването престижа на ФМИ е безспорен гарант за всички 

възпитаници, че тяхното обучение е имало, има и ще продължи да притежава своята най-

висока за България стойност. 

На този етап считам, че съм способен да нося отговорността и да следвам вижданията си, 

основавайки се на: 

 общо 8-годишния ми опит като член на ученическите съвети в основното (3 години) и 

средното училище (5 години), от които последните първо като заместник-председател, 

а в последствие и като председател на Ученическия съвет към Първа езикова гимназия, 

гр. Варна /най-престижното учебно заведение в града (с най-висок минимален бал за 

прием след 7. клас) и едно от най-престижните в страната (с неизменно присъствие 

в ТОП 10 по резултати от ДЗИ от началото на тяхното провеждане до днес)/; 

 8-годишното ми членство в Детски и младежки парламент към ОДК – Варна, от които 

два мандата като заместник-председател и един като председател; 

 3-годишното ми представителство на ДМП и на ученическата общност на Варна в 

Консултативния младежки съвет към Кмета на Община Варна (представителният орган 

на Младежкия форум за партньорство с местната власт във Варна); 
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 участието ми и включването ми в организацията на множество проекти, срещи, 

дискусии, дебати, семинари, конференции, доброволчески и благотворителни 

инициативи и др.; 

 титалата Доброволец на 2015 г. на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към 

Община Варна. 

Надявам се в процеса на работа като член на ФСС при ФМИ също да разширя личния си 

опит. 

 


