Избори за представители на Студентски съвет към НБУ
с мандат 2017-2019 г
Списък с одобрени кандидатури
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Име и фамилия
Александър Тотев
Аспарух Григоров
Венеция Стоянова
Веско Весков
Гергана Георгиева
Даяна Янева
Джеа Димова
Диляна Петкова
Елена Башева
Живко Найденов
Иван Андреев
Изабела Топузова
Илия Рошков
Илиян Коджеманов
Йоан Гъжварски
Йоанна Спиридонова
Итън Цанков
Калоян Михайлов
Капка Димова
Катя Руменова
Кира Георгиева
Кристина Томова
Лилия Узунова
Любов Димитрова
Маргарита Николова
Марио Йонев
Мария Гуляшка
Мария Русева
Мариян Димитров
Мариян Христов
Мартин Тенев
Милен Миленов
Митко Стоев
Михаела Здравкова
Никол Ценкова
Петя Георгиева
Петя Кафеджиева
Петя Николова
Пламен Петков
Радослав Григоров

Фак.номер
F62667
F83897
F71388
F75433
F83471
F84378
F61258
F83519
F78970
F03296
F84855
F69004
F70151
F64419
F74905
F75061
F79387
F74680
F83330
F69768
F82212
F55092
F74533
F73987
F68914
F70679
F84956
F59624
F70319
F64838
F80534
F85204
F65354
F60090
F69693
F69739
F70442
F83222
F78094
F79119

Декларация
№ 21
№ 29
№6
№ 44
№ 25
№2
№ 50
№ 53
№ 57
№8
№ 48
№ 46
№ 24
№ 45
№ 43
№7
№ 34
№ 30
№ 20
№ 12
№ 39
№ 56
№ 18
№ 42
№ 11
№ 14
№ 58
№ 32
№ 51
№ 13
№ 50
№4
№ 10
№ 16
№ 36
№ 55
№ 40
№ 37
№ 22
№ 35

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Райчо Райчев
Самуил Попов
Снежана Пацова
София Димитрова
Спас Спасов
Стефани Богомилова
Таня Кисова
Теодора Георгиева
Христела Димитрова
Християна Стоименова
Цветелин Димитров
Янко Христов

F83436
F84107
F75996
F83473
F64501
F83288
F65740
F74871
F83154
F71672
F69667
F64192

№ 38
№ 23
№ 26
№ 49
№1
№3
№ 15
№ 47
№5
№ 19
№ 59
№ 17

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

АЛЕКСАНДЪР
АНТОНОВ ТОТЕВ

МОТИВАЦИЯ

Реших да се кандидатирам за студентския съвет, защото желая
да използвам законовите възможности да променя нещата,
които не са добре според мене. Мисля, че така ще мога и да
развия лидерските си умения и ще стана по-атрактивен
кандидат за работа. Проявявам интерес към академичната
среда в този университет и съм готов да направя всичко
възможно тя да е на по- високо ниво. Така ще осъществя още
по-силни контакти с хора, с които имам общи интереси и ще
мога по-отблизо да се запозная с хора от много департаменти,
както и със спортните отбори и състезанията. Ще се постарая
да се изгради силна студентска общност и повече конкуренция.
Ще разбера силните и слабите страни на обучението в НБУ.
Извън занятията помагам вкъщи, обичам да свиря на китара и
играя гимнастика ежедневно.
EMAIL:
JOTATA6@HOTMAIL.COM_______
_____

ТЕЛЕФОН:0884641556___________
_________

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Винаги се старая да разполагам с достоверна информация. Не
съм конфликтен, уважавам чуждото мнение и чуждия начин на
живот. Ценя мнението на специалистите в отделни сфери на
живота. Старая се да изпипвам нещата докрай и да ги изпълня
според собственото ми разбиране. Критичен съм, но мога да
мисля позитивно. Дори и при минимален шанс нещо да се
случи, аз съм готов да се боря докрай. Нямам спирачка!

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016/2017

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС:
IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

АСПАРУХ
ГРИГОРОВ

МОТИВАЦИЯ

Желанието ми да бъда още по-ефективен студент ме подтикна
да се кандидатирам за студентски представител. Към това ще
добавя, че опита, който ще натрупам с тази позиция, ще ми бъде
полезен за в бъдеще.
Все пак „някой трябва да поеме политическата отговорност“ 
С приоритет ще са ми студентската общност и спорта!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL:AGRIGOROV96@GMAIL.COM

ТЕЛЕФОН: 0876668663

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВО,
СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО

ГОДИНА НА ПРИЕМ: 2016

Социален
Билингуал (АЕ+НЕ)
Участник в международни бизнес състезания(Ню Йорк,
Братислава, Берн и Пловдив)
Живял и извън България
Пивърженик на спорта
Фактът, че съм записал право говори достатъчно.

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА
НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ВЕНЕЦИЯ
СТОЯНОВА F71388

МОТИВАЦИЯ

Желанието ми е да допринеса с натрупаният ми
опит и умения към организацията към Нов Български
Университет. Искам да участвам в студентската
общност, която ще ми позволи да помогна на свои
колеги да реализират идеите си.
Сферите на моите интереси са разнообразни, в
голяма част от областите на обществения и публичен
живот. Считам, че бих могла да използвам познанията
ми
за
добри
каузи.
Ще се радвам да бъда част от студентският съвет на НБУ
и се за надявам доброто развитие за университета.
EMAIL: neckoti@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОН: 0879139951

Комуникативност, организационни умения,
(придобити от студентските стажове, които съм
изкарала в университета), участвала съм в различни
доброволчески каузи извън НБУ. Мога да работя в
екип,
отлични
компютърни
умения.

Политически науки,
Международни отношения
Майнър програма: История

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС:
IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 00:00 Ч. 09.04.2017 Г.

ИМЕ:
ВЕСКО
СЛАВЧОВ
ВЕСКОВ
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР: F75433

МОТИВАЦИЯ

Кандидатствам за студентски представител, защото
смятам, че ще мога да бъда полезен с изработване на
web приложения които ще са в помощ на всички бъдещи
и настоящи студенти.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL:
theveskes@abv.bg
ТЕЛЕФОН: 0896452459

Тъй, като специалността ми е "Информационни
технологии" смятам, че мога да съм в помощ за
поддържане, разширяване и подобряване на web
приложенията на университета. Имам завършено ниво
B2 по английски език, но с тенденция за още по-високо
ниво на обучение. В момента едновременно с ученето и
работя в фирма за изработване и поддържане на web
приложения.

ДЕПАРТАМЕНТ,
СПЕЦИАЛНОСТ:
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2014/2015

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС:
"IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM"
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ГЕРГАНА
ГЕОРГИЕВА
F83471

МОТИВАЦИЯ

Бих искала да взема участие в студентския съвет, защото желая
пряко да участвам във взимането на решения свързани с
университета и да съдействам за тяхното изпълнение за да
направим нашия университет още по-добро място .

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL: GINGER97@ABV.BG

Смятам че бих била полезна, защото съм отговорна, имам
добри организационни умения, сработвам се добре в екип ,
амбициозна съм и бих помогнала с моята специалност с идеи за
рекламни кампании ,постери за събития и популяризирането на
НБУ.

ТЕЛЕФОН: +359883334709

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕСС
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ГОДИНА НА ПРИЕМ:

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.
s

ДАЯНА
РАДОСЛАВОВА
ЯНЕВА
F84378

МОТИВАЦИЯ
Кандидатурата ми за студентски представител е мотивирана от
предишния опит, който имам. По време на четиригодишното си
обучение за бакалавър в ПУ „Паисий Хилендарски“ бях
отговорник на курса. Отговорността, която колегите ми
делегираха бе напълно оправдана, организацията ни беше на
високо ниво, а интересите и правата на всеки един студент бяха
отстоявани. Завършила съм Психология, а сега изучавам
Криминология и политики за превенция на престъпността.
Интересите ми са насочени както към тези науки, така и към
правните и социалните науки. Смятам, че мога да бъда полезна
на студентската общност и на колегите си, като взимам дейно
участие по проблемите и темите, които следва да се коментират
и разрешават от студентски съвет, както и да отговарям на
въпросите, които колегите ми имат.

имка
(паспортен формат)

email:dayana9yaneva@gmail.com

ТЕЛЕФОН: 0894352583

департамент, специалност:
Национална и международна
сигурност, Криминология и
политики за превенция на
престъпността
ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Притежавам умения за работа в екип, отлична комуникация,
както в работна среда, така и извън нея. Инициативна личност с
лидерски умения и креативно мислене. Добра организация и
бърза адаптация към обстановката и условията за работа, а и не
само. Бързо и отговорно отношение и изпълнение на
възложените ми задачи.

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ДЖЕА ДИМОВА
F61258

EMAIL:
DJEA_DIMOVA@ABV.BG

МОТИВАЦИЯ

Здравейте! Казвам се Джеа Димова и съм завършила
бакалавъската си степен по Психология в Нов
Български Университет и продължавам обучението си
с магистратура: Дипломация и международни
отношения. Мотивацията ми да се кандидатирам за
студентскии представител е продиктувана от факта,
че бях част от предходния мандат на Студентски
съвет (член на Надзорен съвет и член на Акадаемичен
Съвет). Това ми предостави възможността да изявя
организационните си качества и да се запозная и
работя с други мотивирани и креативни студенти, с
които защитавахме интересите и подкрепяхме
развитието на студентите на Нов Български
Университет.
Пожелавам успех на новоизбрания Студентски съвет
към Нов Български Университет и се надявам
кандидатурата ми да бъде одобрена и да имам
възможността отново да бъда част от него. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОН:
0894869999
Отговорност, умение за екипна работа, отлични
комуникационни умения! 

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
СПЕЦИАЛНОСТ: ДИПЛОМАЦИЯ И
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ДИЛЯНА ПЕТКОВА
КОВАЧЕВА F83519

МОТИВАЦИЯ

Бих искала да участвам в Студентския Съвет, за да мога да
споделям идеи, и предлагам решения на проблеми, както и да
подпомагам останалите студенти, при наличието на
проблеми/въпроси и т.н . Смятам, че това ще спомогне за
изграждането на сплотен екип, с чиято помощ ще има
възможност за създаването на благоприятно развитие на
университетската общност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL: dpkovacheva@gmail.com

ТЕЛЕФОН 0887286744

ПРАВО- ПРАВО:

2016:

Имам организационни умения (работа в екип, способност, за
намиране на решения по различни проблеми и. тн)

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ЕЛЕНА БАШЕВА
F78970

МОТИВАЦИЯ

Бих желала да бъда част от студентския съвет на Нов български
университет, защото участието в този екип дава възможност на
студентите да разгръщат своя потенциал и да се развиват в
сфера, която не е тясно свързана със специалността, която
изучават. Лично за мен ще бъде предизвикателство да взема
участие и да допринеса с идеите, които имам и бих искала да
осъществя.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL: ELENA.BASHEVA@ABV.BG

Притежавам организационни умения, също така работя добре в
екип. Мотивирана и амбициозна съм и обичам новите
предизвикателства.

ТЕЛЕФОН: 0878326751

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КОГНИТИВНА НАУКА И
ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ:

2015

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.
s

ЖИВКО
НАЙДЕНОВ
Ф.03296

МОТИВАЦИЯ

Мотивацията ми да взема участие в Студентски съвет се
изразява в това, че мога да помогна на организацията чрез
моите умения. Имам желание да участвам в Студентски съвет
като взема активно участие в реализацията на бъдещи идеи на
свои колеги. Имам и лична идея вдъхновена от един от бащите
на съвременна България – Стефан Стамболов, принцип на
легитимността. Считам, че бих могъл да помогна в реализацията
на идеите залегнали в правилника на Студентски съвет. Поконкретно в защита правата и интересите на обучаващите се
пред ръководството на НБУ и пред външните институции!

EMAIL: JIVKO_NAIDENOV_METAL@ABV.BG

ТЕЛЕФОН:0885282522

ДЕПАРТАМЕНТ ИСТОРИЯ,
СПЕЦИАЛНОСТ: ИСТОРИЯ

ГОДИНА НА ПРИЕМ: 2016/2017

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Имам стабилен опит с хора.

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ИВАН
МИРОСЛАВОВ
АНДРЕЕВ.F84855

МОТИВАЦИЯ

Когато разбрах от мои колеги, че всеки от нас студентите има
възможност да кандидатства за член на студентски съвет на НБУ,
много се зарадвах, тъй като това би ми помогнало да се
запозная с още повече нови и интелигентни хора, да създам
нови контакти и др. Смятам, че съм достатъчно добър за работа
в екип, тъй като най-вече работата ми в ИТ сектора го налага и се
справям с това повече от година и половина без проблем, а в
моят случай работата сам е почти невъзможна. Изключително
контактна личност съм, винаги готов да предоставя нови идеи
или да обсъдя колективно идеите на други хора.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ANDREEV168@GMAIL.COM

Информационна сигурност, Информационни технологий,
Телекомуникаций, работа в голям екип, креативност,
адаптивност, презентационни умения.

0877 745 664

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ,
СПЕЦИАЛНОСТ:
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЙ

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ИЗАБЕЛ ТОПУЗОВА
F69004

МОТИВАЦИЯ

Харесвам университета, той е моят втори дом и искам да
помагам на студентите да се реализират, да им помагам да си
сбъднат своите мечти и да почустват университета като свой
втори дом, така както аз го чуствам.

EMAIL
_IZABELTOPUZOVA@GMAIL.COM

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН_0878848903
Умея да работя с Word, Excel, photoshop и illustrator. Владея
английски език C2 и имам опит като преводач. Освен това имам
добри комуникационни умения.

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН
АРТИСТИЧНИ
ПРАКТИКИ
АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

В

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
Приета 2013г. с випуск 2012г.
s

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ИЛИЯ РОШКОВ
F70151

МОТИВАЦИЯ

Кандидатирам се за студентски съвет, защото мисля, че съм
човек със съвест и достойнство. Мога да защитавам позицията
си, която ще бъде в ползва на студентите, а не за моя лична
облага.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL:
ILIYADECHEV94@GMAIL.COM
(С МАЛКИ БУКВИ  )
Изучавам Маркетинг и Връзки с обществеността, смятам, че
тези две програми са ми дали много умения, които могат да
направят преценката ми силна и обоснована с факти.
ТЕЛЕФОН:0988962582

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ИКОНОМИКА – МАРКЕТИНГ
КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС –
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ГОДИНА НА ПРИЕМ:

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ИЛИЯН,
КОДЖЕМАНОВ
ФН64419
С

МОТИВАЦИЯ

Здравейте колеги,
аз съм студент 3-ти курс, информационни технологии. Имам
голямо желание за развитие в Web програмирането и
повишаване на лидерските си умения.
Бих бил полезен в Web приложенията и взимането на решения.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
нимка
(паспортен формат)
EMAIL –
FAVORITA1990@ABV.BG

Като Web програмист имам няколко готови проекта, някои от
тях бяха представени в университета и съответно получиха
високи оценки.
Завършил съм бакалавър „Електроенергетика“ в Технически
Университет.

ТЕЛЕФОН: 0897535200

Докато учех в техническия се записах и изкарах 1 година
„Психология“ в Нов Български Университет през 2012/13г.
През лятото на 2013г. Бях на бригада в Америка.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ИНФОРМАТИКА /
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ГОДИНА НА ПРИЕМ:

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.
s

ЙОАН,
ГЪЖВАРСКИ
F74905

МОТИВАЦИЯ

Кандидатствам за студентски представител, защото смятам,
че ще мога да бъда полезен и да помагам със каквото мога.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ZEVS07@ABV.BG

Специалността ми е "Информационни технологии" смятам,
че мога да помагам в тази област . Бих помагал и с
положителни инициативи за развитието на университета.

ТЕЛЕФОН:
0885057338___________________

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2014

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.
s

ЙОАННА
СПИРИДОНОВА
F75061

МОТИВАЦИЯ

Мотивирана съм да бъда част от екипа на студентския съвет,
защото искам да допринеса за развитието на учебния процес в
университета. Имам желание да реализирам проекти, които да
бъдат в полза на университета, да отстоявам моите права и
интереси, както и на моите колеги.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Аз съм мотивирана, амбициозна, имам умения за работа в екип,
притежавам организационни качества, притежавам и
компютърни умения. Уверена и съм и обръщам внимание на
детайлите.
JOANNA_SPIRIDONOVA@ABV..BB
G
ТЕЛЕФОН: 0884446450

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
КОГНИТИВНА НАУКА И
ПСИХОЛОГИЯ,
ПСИХОЛОГИЯ
ГОДИНА НА ПРИЕМ:

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ИТЪН ЦАНКОВ
Ф. НОМЕР F79387

МОТИВАЦИЯ

Кандидатствам за представител на Студентския съвет в НБУ,
защото бих искал да развия знанията и уменията си в сферата на
груповата и екипна работа. През времето в което се обучавам и
развивам в НБУ, бих искал и да бъда полезен с каквото мога за
развитието на университета.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL:_ITANN.CANKOV@GMAIL.
COM____________________

ТЕЛЕФОН:
+359877707338__________________
__

Винаги съм бил много комуникативен, любознателен и
любопитен. Мисля, че за мен ще бъде много полезно и
вълнуващо да бъда член на Студентския съвет. Ще имам
възможността да комуникирам с различни хора от НБУ, с които
ще обсъждаме всякакви проблеми и заедно ще ги разрешаваме.

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ.
ТУРИЗЪМ.

ГОДИНА НА ПРИЕМ: 2015г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

КАЛОЯН,
МИХАЙЛОВ
ФАКНОМЕР
Ф74680
Снимк

а
(паспортен формат)

МОТИВАЦИЯ

Реших да се кандидатирам за представител на СС, като личност ,
който ще се ангажира с усъществяването на различни спортни
събития (турнири , първенства, благотворителни спортни
събития) Също искам и да подпомогна студенти изучаващи
специалността „Туризъм“ да намират адекватни практики и
стажове в своята сфера , казвам го в качеството си на човек ,
който вече 6 години работи в туристическия бранш. Също така
имам идея за провеждането на няколко партита годишно на
студентите на НБУ , където студентите ще могат да намират
освен добро настроение и приятели , както и да черпят „НОУ
ХАУ“ от свой колеги и представители на бизнеса.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

KALOYAN_MIHAILOW@ABV.BG

ТЕЛЕФОН: 0899519042

В допълнение на идейте, които предоставих , смятам че могат
да бъдат осъществени с чрез мойте личностни качества на
управител на заведение 2г 5 месеца , огранизатор на няколко
спортни турнира по футбол , организатор на абитуриентски бал
на моето училище, допълнителните умения , които получих в
изочаването на специалността ми „Управление на бизнеса и
предприемачеството“ усъвършенстваха и продължават да
усъвършенстват качествата ми , който ме провокираха да
кандидаствам за тази отговорна дейност.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
АДМИНИСТРАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА
БИЗНЕСА И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

КАПКА ДИМОВА
F83330

EMAIL:
GOTTA9724@GMAIL.COM

ТЕЛЕФОН:
0876 307 891

МОТИВАЦИЯ

Реалността, в която съществуваме, ни предоставя възможността
да откриваме талантите си и да развиваме потенциала си.
Нещата, които осмислят съществуването ни, са тези, които
създават в нас усещането за удовлетвореност и ни амбицират да
продължаваме да постигаме личностни успехи. Тогава, когато
усещаме необходимост от промяна, е момента, в който трябва
да дадем всичко от себе си, за да я постигнем. Инициативата
винаги започва там, откъдето е желана.
Всеки един от нас представлява неразривна част от потока на
движение, в който съществуваме. Информираността,
активността и амбицията придават очарование и смисъл на
времето, в което живеем, творим и се развиваме. Това, което
ни определя е пряко свързано с целите, които си поставяме.
Моята лична мисия в този период на израстване е постигане на
активна гражданска позиция и създаване на условия за
личностно развитие, младежка активност и социална
ангажираност. Подобни компетентности са есенциално полезни
при изпълнението на гражданските ни отговорности и
същевременно ни предоставят поле за изява и
усъвършенстване на потенциала и капацитетните ни функции.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно
мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност,
отговорност, коректност, организираност.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ГОДИНА НА ПРИЕМ:

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

КАТЯ РУМЕНОВА ,
F69768

МОТИВАЦИЯ
Като бивш член на един много добър екип на Студентски съвет с
мандат 2014-2016 успях да изпълня задачата, която бях си
поставила с моята предишна кандидатура, а именно
прозрачност на използваните финансови ресурси на
организацията. Защото, както се казва „Където има пари, там
има и проблеми“, те не отминаха и студентската структура през
изминалите години.
Силно съм мотивирана да предам опита си на колегите от новия
Студентски съвет. Благодарение на достъпа до информация и
прозрачността, за която допринесохме целия екип,
спекулациите по адрес на Студентски съвет намаляха. Точно
затова искам отново да се кандидатирам, за да изчистим
напълно името на организацията и да я направим наистина
работеща структура, която да се стреми към помощ и защита на
студентските интереси.

EMAIL:_
KATIA.RUMENOVA@ABV.BG

ТЕЛЕФОН:_____0898279181_____

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:

Като един отличник на випуска си , считам че мога да
спомогна на организацията със своите знания получени
от специалността ми. Новият Студентски съвет ще
трябва да създаде нови и да обнови старите си правила
на работа, което ще допринесе за утвърждаването и
получаването на подкрепа от страна на студентите.

„ПРАВО“ , „ПРАВО“

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2013
ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

Кира Георгиева
F82212

МОТИВАЦИЯ
Мотиви за участие: Тъй като съм комуникативна личност с
организационни качества, придобити от опита ми в основното
и в средно училище, както и в Младежки парламент-град
Видин, намирам, че мога да бъда полезна както за себе си,
така и най-вече за всички колеги в мероприятията и
събитията, които могат да бъдат организирани, както и в
дейността по разнообразяването на живота на студентите в
нашия университет. Имала съм възможността да уча във
висше учебно заведение в Германия и имам наблюдения върху
различни перспективи от университетския живот, които смятам
да предложа и подобря.
Сфери на интерес: Проявявам интерес към организация на
повече практически участия по повод запознаване с работата
на правораздавателните органи и студентското
самоуправление въобще.

Email:kirs22@abv.bg

Как смятам да бъда полезна? Преди всичко смятам да съм
полезна с активно участие в Студентския съвет във връзка с
осъществяване на контакти със съответни институции и
организиране на съответните мероприятия; сондиране мнения
с колеги от моя и от други департаменти във връзка с
съответните им интереси и желания за осъществяване на
определени техни идеи.

Допълнителна информация
Tелефон:0878290589
Владея отлично говоримо и писмено английски и немски език.
Имам организационни качества. Смятам се за комуникативна,
отговорна и общителна личност. Преминала съм обучение по
лидерство, сработвам се добре в екип и имам активно мнение
по всякакви поставени въпроси.

Департамент Право, Специалност
Право
Попълненият формуляр изпратете на адрес: izbori.nbu2017@gmail.com
не по-късно от 12.04.2017 г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

КРИСТИНА ТОМОВА,
F55092

МОТИВАЦИЯ

Студент съм по Право, 4-ти курс, но също така съм и капитан на
отбора по плуване към Нов български университет. Мога да
работя в екип и съм комуникативна личност. Желанието ми е да
се подобри комуникацията между администрацията на НБУ,
департаментите и студентите, тъй като в последните тя е
нарушена. Също така ще работя за това студентите на Нов
български университет да имат по-голяма изява в различни
области (спорт, кино, музика и др.).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL:KRISTINA_TOMOVA@ABV
V.BG

ТЕЛЕФОН: 0888065546

(Изтрийте този текст и на негово място посочете Вашите
умения и компетенции, които смятате, че ще Ви бъдат полезни
в работата като студентски представител.)

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРАВО

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2013

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА
НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ЛИЛИЯ УЗУНОВА
F74533

МОТИВАЦИЯ

Реших да кандидатствам за представител на студентския
съвет на Нов български университет, защото намирам за
интересно обсъждането на нови проекти и идеи свързани с
университета и развитието на студентите. Обичам да
обръщам внимание на проблемите на хората и да
обсъждам възможни решения за тях.
Интересите ми са свързани със социалната психология и
организационната психология. Смятам, че ако получа
възможността да стана част от студентския съвет на НБУ ще
придобия повече опит в работата в организация/екип, а
това е една здрава и полезна основа за млад и амбициозен
човек.
UZULILIA@GMAIL.COM

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОН:0884990775

Смятам се за сериозен, амбициозен и комуникативен
човек, който разумно обмисля ходовете си и харесва
работата в екип и обсъждането на различни идеи и
възможности. Смятам, че това са качества, които бъдещите
представители на студентския съвет на НБУ, трябва да
имат.
КОГНИТИВНА НАУКА И
ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ:

ГОДИНА НА ПРИЕМ: 2014

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.
s

ЛЮБОВ
ДИМИТРОВА
F73987
(

паспортен формат)
EMAIL:LUBOVDIMITROVA@YAHO
O.COM

МОТИВАЦИЯ

Вярвам, че функционирането на активна студентска общност,
освен да защитава правата на студентите, създава различни
възможности за тях, обединява ги и ги стимулира да работят
заедно и да се развиват в научен и личен план. Желанието ми за
участие в Студенсткия съвет е поредното проявление на
стремежа ми за принос в изграждането на активното
гражданско общество в България – България, в която търсим
възможности да се реализираме успешно, а не България, от
която искаме да избягаме. Надявам се да бъда в полза за
студенстката общност най-вече по отношение на създаването на
по-добри условия за професионална реализация на студентите.
Считам, че ключов фактор за тава е осъществяване на ефективна
връзка между студнтити и частния сектор.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН: +359 898 832 127
Общителна съм и освен да говоря, обичам и да слушам и умея
да чувам чуждата позиция/нужда. Обикновено имам мнение и
умея да го аргументирам и защитавам открито. Най-ефективна
съм, когато съм най-заета. Обичам да оползотворявам
енергията си в многообразни направления. Да помагам, както
на близки, така и на напълно непознати за мен е удоволствие и
морално задължение.

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2014

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МАРГАРИТА
НИКОЛОВА ,
F68914

МОТИВАЦИЯ
Изключително съм заинтригувана от работата на Студентски
съвет. Едва сега се престраших да се кандидатирам за член на
Студентски съвет, тъй като знам, че вече имам достатъчно
натрупани знания и опит, които да ми помогнат при работата със
студентите. Искам да съм в организацията, за да помогна на
нейното развитие. Тя трябва да е в помощ на студентите на НБУ!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


EMAIL:
MAGY_87@ABV.BG

Имам много добри познания в юридическата област.
Считам, че организацията
може да претърпи
усъвършенстване на нормите, по които се води нейната
работа,
за
което
аз
съм
насреща.

ТЕЛЕФОН:_____0886031916_____

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
„ПРАВО“ , „ПРАВО“

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2013

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

Марио Йонев
F70679

МОТИВАЦИЯ
Мотивацията за моята кандидатура е, че искам да съм
максимално полезен на студентите на Нов български
университет.
Аз съм съпричастен с проблемите на моите колеги и
именно поради тази причина имам желание да стана част
от Студентски съвет към НБУ , като по този начин ще мога
да съм полезен както на тях, така и на администрацията
на университета и другите звена .
Вярвам че имам какво да дам на тази организация, както
и какво да науча .
Ще използвам една известна фраза която гласи: "Искам да
ме познават по делата, а не по думите !"

EMAIL: MARIOIONEV@ABV.BG

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОН: 0893020057

Умение да комуникирам лесно, да създавам нови
контакти които ще са полезни на студентската общност .

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:

МОДА

ДИЗАЙН

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2013

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МАРИЯ
КОНСТАНТИНОВА
ГУЛЯШКА

МОТИВАЦИЯ
Макар до момента да не съм членувала в Студентски съвет, съм
сигурна, че вече изградената общност, която често се обновява,
е извор на много вдъхновение, креативни идеи, нови
познанства и позитивни емоции.
Смятам, че най-важното за нейните членове е да са амбициозни,
комуникативни, склонни към компромиси, но и със свое
мнение, което да са готови да защитят. Досега съм имала
щастието да презентирам и да отстоявам позицията си както в
множество дейности в университета, така и в редица
извънаудиторни и доброволчески проекти.
Имам разнообразни сфери на интерес – от фотография и
кулинария до европейска интеграция и право. Ценя всичко
красиво, но намирам за най-обогатяващи запознанствата с нови
хора и формирането на пъстра палитра от приятели и
съмишленици.
В един голям колектив работата в екип и сплотеността между
такива хора винаги се оказват ключови.
Допълнени от инициативност и устременост, те помагат за
реализирането на големи идеи, а щастието е споделено между
всички.

EMAIL: MARIAGULYASHKA@
GMAIL.COM

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН: 0878102240

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ
ЦЕНТЪР ЗА СЕМИОТИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ,
СПЕЦИАЛНОСТ
„РЕКЛАМА И БРАНД
МЕНИДЖМЪНТ“

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016 г., Есенен семестър

- Организираност и дисциплинираност,
- Амбиция за постигане на зададените цели,
- Целенасоченост и последователност в хода на изпълнение на
различните задачи,
- Лидерство
- Комуникативност и отвореност към нови
запознанства и приятелства,
- Кооперативност и умение за работа в екип,
- Адаптивност,
- Инициативност

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МАРИЯ РУСЕВА

МОТИВАЦИЯ

Специалността която завършвам- Мениджмънт и лидерство,
може лесно да бъде практикувана в тази сфера. Затова искам да
упражня своите умения и смятам, че съм подходяща за това да
съм част от студентския съвет.

мка
(паспортен формат)

EMAIL:_____MIM4ETO_RUSEVA@
ABV.BG________________

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Добра организационна работа.
Работа с екип.
ТЕЛЕФОН:____0883496322_______
_________

Добър мотиватор.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
СПАЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС
АДМИНИСТРАЦИЯ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ –
МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО

ГОДИНА НА ПРИЕМ: 2011г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МАРИЯН ДИМИТРОВ, ФН70319

МОТИВАЦИЯ

Снимка
(паспор

тен формат)

EMAIL:
MUROOO_DIMITROV@ABV.BG

ТЕЛЕФОН:

0894360079

Студент съм в НБУ, в последна година на обучение по
бакалавърската програма – Бизнес администрация.
Университетът е стойностен и се надявам да продължа
образованието си в магистърска степен отново в НБУ. Смятам че
с кандидатстването ми в студентския съвет бих могъл да
придобия нови знания и умения в социалната среда. От
дългогодишния ми опит като студент бих се радвал да участвам
в съвет допринасящ за подобрението на интересите на
студентите. Вярвам, че в студентското сдружение ще мога да се
опозная с амбициозни студенти и бих се възползвал от
възможността да допринеса с участието си на мероприятия, на
които се решават важни въпроси. Също така и въпроси, които
касаят подобрението на предлаганите към студентите учебни
или спортни дейности.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Креативен, уверен, инициативен
Отлични комуникативни умения – устни и писмени
Умения за работа в екип при вземането на решения
Умения за носене на отговорност

АДМИНИСТРАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ, БИЗНЕС
АДМИНИСТРАЦИЯ:

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2013/14

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МАРИЯН ХРИСТОВ
F64838

Снимка
(паспортен формат)

МОТИВАЦИЯ

Мотивацията ми да стана член отново на СС е
базирана на предишния ми мандат и да голям
брой незавършени добри идеи, на
нереализирани проекти с други университет,
които да подобрят студентската среда вътре и
вън спрямо НБУ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL: RUMENOVM@ABV.BG

ТЕЛЕФОН: 0896428158

На първо място мога да бъда полезен с опита
си с цел приемственост, също със създадените
контакти сред много от студентските форуми
и организации у нас, с познаването на
материята от административна гледна точка,
със знанията и уменията си от научно-правно
естество.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
МАГИСТЪРСКИ, ПРАВО

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2012
ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МАРТИН
ВЕСЕЛИНОВ ТЕНЕВ,
F80534

МОТИВАЦИЯ

Причините, поради които кандидатствам за студентски
представител към Студентския съвет в Нов български
университет, са много и различни. Най-общо казано - имам
силно желание да участвам в студентските съвети, в които да
допринеса с моя опит, време, хъс и мотивация за справяне с
проблемите.

(паспортен формат)

EMAIL: martin.tenev@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Искам да допринеса за подобряване на университета – неговата
академична среда, учебна организация, образователно ниво, но
най-вече да съдействам да се подобри неговата
привлекателност и авторитет като образователна институция.

ТЕЛЕФОН: +359 885 637 096

ДЕПАРТАМЕНТ ИКОНОМИКА,
СПЕЦИАЛНОСТ МАРКЕТИНГ

ГОДИНА НА ПРИЕМ: 2015/2016

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МИЛЕН
ПЛАМЕНОВ
МИЛЕНОВ, F85204

МОТИВАЦИЯ

Активното участие в общността, в която се намирам винаги е
било моя цел. Принадлежността ми към различни групи е
неизбежно и за мен е важно да бъда въвлечен в живота на
общността, чрез включване във формите за управление и защита
на интересите на всички нейни членове. Мотивацията ми да
кандидатствам за студентски представител е продиктувана от
личната ми цел да допринасям за развитието на
университетската среда и общото благосъстояние на
участниците в нея (студентите). Увереността ми, че ще се справя
със задачата идва от богатия ми опит като участник в различни
университетски, студентски и неправителствени структури.
Възможността да бъда студентски представител към НБУ ще
допринесе за опознаване, по-активно и адекватно включване в
живота на университета.
EMAIL:
M.MILENOV91@GMAIL.COM

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН: 0883 508 178

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПСИХОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННА И
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016

Участието в Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“ и
респективно – Академичен съвет, Факултетен съвет, Общо
събрание на факултета и Декански съвет ми дават увереност и
компетентност за адекватно и резултатно изпълнение на
задълженията като студентски представител. На уменията си за
екипна работа и инициативност ще разчитам при ефективното
отстояване на интересите на студентите от НБУ. Като резултат
от доброволната ми работа в неправителствения сектор, развих
отговорност и последователност при планиране и изпълнение
на задъжелнията си. Умения като публично говорене и
критично мислене ще допринесат за ефективно и пълноценно
участие в дейността на Студентски съвет.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МИТКО СЕРГЕЕВ
СТОЕВ
Ф65354

МОТИВАЦИЯ

Кандидатирам се, защото за първи път ми се отвори
възможност, но за четирите години прекарани в университета
събрах достатъчно наблюдения и успях да се запозная със
системата, къде куца и има нужда от промени или подобрения.
Главната ми сфера на интерес е правото, встрани от това са
зимните спортове и волейбола.
Ще работя за изграждане и подобряване на студентската среда,
на студентския спорт и на организацията в административен
план; за подобряване комуникацията между студенти и
студентски съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL: STOEV993@ABV.BG
Добри комуникативни умения и работа в екип, бързо
адаптиране, завършен обучителен семинар на ЕЛСА, отлично
боравене с Word и Excel, владеене на руски и английски език.
ТЕЛЕФОН: 0889509809

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРАВО, ПРАВО

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2012

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

МИХАЕЛА
ЗДРАВКОВА
F60090

Снимка
(паспортен формат)

Кандидатирам се за студентски представител, защото студентски
съвет е една организация, чрез която човек може да научи
много, да се обогати и да разшири кръгозора и контактите си.
Именно това продиктува желанието ми да се включа в тази
„общност”, която сплотява множество студенти от различни
специалности и с различни таланти , но с общи интереси. Имам
завършен бакалавър „Психология” и се интересувам от всичко
свързано с тази сфера и предимно от благотворителност. Освен
това в момента уча магистратура „Реклама и бранд
мениджмънт” и имам интерес към организирането на събития,
пи ар кампании и др. Смятам, че ще бъда полезна с
креативността си и идеите си отностно бъдещето на студентски
съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL:
MIHAELA.ZDRAVKOVA@YAHOO.
O.COM
организираност, адаптивност и умение за работа в екип

ТЕЛЕФОН: 0886 42 77 44

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ
ЦЕНТЪР ЗА СЕМИОТИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Спец: Реклама и бранд
мениджмънт
ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.
s

НИКОЛ ЦЕНКОВА
F69693

МОТИВАЦИЯ

Имам желанието да участвам в съвета, за да бъда активна в
образованието и развитието на студентския съвет. Харесва ми
идеята да съм част от екипа на този съвет, защото по този начин
мога да бъда в полза на себе си, така и на колегите си.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL:
NIKOL_CENKOVA@ABV.BG

Умения за водене и организиране на дебати;
Комуникативна, креативна, амбициозна, съревнователна,
team-player.

ТЕЛЕФОН: 0898638446

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
КОГНИТИВНА НАУКА И
ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХИЧНИ
НАРУШЕНИЯ

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2013

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА,
F69739

МОТИВАЦИЯ
Изключително много желая да спомогна в работата на
организацията. Още по време на Изборите за студентски
представители с мандат 2014-2016 се опитах да вляза, но няколко
гласа не ми достигнаха. Считам, че имам с какво да съм полезна.
Контактите в и извън университета ще ми помогнат да
популяризирам специалността ми. Ще ми даде нова сфера на
общуване със студентите на НБУ и лично развитие във
взаимоотношенията ми с колегите от новия Студентски съвет.
Зная, че организацията претърпя много промени в положителна
насока и това искам да продължи и усъвършенства!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL:
PETIA_GEORGIEVA94@ABV.BG

Считам ,че ще бъда изключително добра в административната
работа на организацията. Като бъдещ юрист, това ще бъде
добра база за прилагане на придобитите знания. Винаги съм
била изключително социална и контактна личност и никога не
бих
обърнала
гръб
на
колега
в
нужда!

ТЕЛЕФОН:___0886861180 ;
0876969169

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
„ПРАВО“, „ПРАВО“

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2013

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ПЕТЯ
КАФЕДЖИЕВА
ФАК.70442

МОТИВАЦИЯ

Обичам Нов Български Университет и имам желание да
подкрепя състудентите си в техните проекти.

имка
(паспортен формат)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL:
PETIQ_KAFEDJIEVA@ABV.BG

ТЕЛЕФОН 0887687602

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКИ
НАУКИ, СПЕЦИАЛНОСТ:
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

ГОДИНА НА ПРИЕМ: 2013/2014

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ПЕТЯ НИКОЛОВА
F83222

МОТИВАЦИЯ

Това което ме мотивира е че като млад човек ще мога да
помогна с каквото мога за подобряването на средата и
всичко което мога да направя. Като студент по графичен
дизайн мисля че ще съм полезна във визуализацията и
рекламата на кампаниите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

PETYA.NIKOLOVA20@ABV.BG

ТЕЛЕФОН:0885432719

Аз съм отговорна, сериозна и се справям добре с работата в
екип. Надявам се че уменията ми свързани с графичния
дизайн и рекламата че ще са от полза.

КИНО РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС:
IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016 година

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ,
F78094

МОТИВАЦИЯ

За мен ще бъде чест да представлявам исканията на студентите
от университета пред Студентския съвет. Зная, че всеки един от
нас има нуждата да изкаже своето мнение по въпросите,
свързани с организацията и учебния процес, всеки има свой и
уникален начин на мислене, и решения, които може да
предложи, и разбира се, всеки иска да бъде чут. Убежденията на
студента са изключително важни за индивидуалното му
развитие като личност и професионалист, а Университетът
предлага богати възможности за това. Комуникацията между
отделните звена предопределя тези възможности и в мое лице
ще намерите човек, който ще изслуша Вашите запитвания,
предложения и въпроси, и ще се застъпи за тях пред съвета и
преподавателите.
EMAIL:
PLAMEN.PETKOV85@GMAIL.COM

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН:0896/ 75 95 61

Дипломатичен
Лоялен
Честен
Ориентиран към резултата
Емоционално интелигентен
Аналитичен
Фокусиран

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:

Креативен
С доброволчески опит в международна среда

КОГНИТИВНА НАУКА И
ПСИХОЛОГИЯ

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2015

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

РАДОСЛАВ
ГРИГОРОВ
N:79119

МОТИВАЦИЯ

Ф.

РЕШИХ ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ В НБУ, ЗАЩОТО ПО ТОЗИ
НАЧИН ЩЕ ПРИДОБИЯ ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОПИТ В РАБОТА В ЕКИП. ИСКАМ ЗА ВРЕМЕТО, В
КОЕТО ЩЕ БЪДА СТУДЕНТ В НБУ, ОСВЕН ДА
ПОЛУЧА НЕОБХОДИМИТЕ МИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
КАЧЕСТВА И ДА ДОПРИНЕСА ЗА РАЗВИТИЕТО НА
УНИВЕРСИТЕТА.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

RGRIGOROVSS@YAHOO.CO
M
EMAIL:_____________________

АЗ СЪМ КОМУНИКАТИВЕН И ТОЧНО ЗАТОВА
ОБЩУВАНЕТО С НОВИ И ИНТЕРЕСНИ ХОРА ЩЕ
МИ БЪДЕ МНОГО ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО. В
СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ОБСЪЖДАТ ТЕМИ,
КОЙТО ПРЯКО КАСАЯТ ВСИЧКИ, КОЙТО УЧАТ В
НБУ. ТОВА ЩЕ Е ПОЛЕЗНО, ТЪЙ КАТО ПО ТОЗИ
НАЧИН ЩЕ КОМЕНТИРАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ И ЩЕ
СЕ ОПИТВАМЕ ДА ГИ РЕШАВАМЕ С ОБЩИ
УСИЛИЯ.

ТЕЛЕФОН:___0897267878____
_____________

ДЕПАРТАМЕНТ,
СПЕЦИАЛНОСТ:
НАЦИОНАЛНА И
МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ,
ГРАЖДАНСКА И
КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
20015

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

САМУИЛ
ФАК.84107

ПОПОВ

МОТИВАЦИЯ

Имам желание да участвам в Студентски съвет

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL: SAMI.POPOV@ABV.BG

ТЕЛЕФОН 0895 680 474

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВО,
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРАВО

ГОДИНА НА ПРИЕМ: 2016/2017

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

СНЕЖАНА
НИКОЛАЕВА
ПАЦОВА ,
ФАК.НОМЕР 75996

МОТИВАЦИЯ

Изключително много харесвам органозацията в НБУ и тъй като
съм била възпитаник и на СУ мога да усетя разликата.Но както
на всякъде смятам,че се налага да намерим начин добре
формулираните ни правила да бъдат спазвани.Например
оценката“присъствие и участие“ да бъде вписвана и взимана
предвид от преподавателите.В нашия университет има
неограничена свобода,което е чудесно,но и хора които са
непрекъснато и тясно обвързани с НБУ за което смятам,че
трябва да бъдат поощрявани именно с тази оценка.Имаме
преподаватели които се интересуват от нашето мнение във
връзка с текущата организация на работа на НБУ и бих поощрила
едно по-широко подобно начинание като с анкетите в ЕСТУДЕНТ.

Снимка
(паспортен формат)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
EMAIL:
SNEJANA_NIKOLAEVA1990@ABV.
BG

ТЕЛЕФОН:0885861551

Успявам да намеря общ език почти с всеки,което ми помага за
плавната и ползотворна работа в екип.Забелязала съм,че имам
лидерски качества тък като до сега идеите ми са
следвани,което ми говори че съм явно добър оратор.Миналата
година участвах в Ден на отворените врсти и срещата ми с
дригите колеги от Студенския съвет беше приятна и много
ползвотворна.Обикновенно хората поради страх от новото
отказват да приемат промени в тяхна полза а моят подход е „с
твърда ръка“ да опитам да обясня и да наложа добре
обмислена стратегия за подобрение на дадена ситуация.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРАВО

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2014г.

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

СОФИЯ
ДИМИТРОВА
F83473

МОТИВАЦИЯ
Иска ми се да съм част от този колектив, за да помогна с
вземането на най-добрите за студентите в университета
решения, и съответно с тяхната реализация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL:
SOPHIE.S.DIMI@ICLOUD.COM

ТЕЛЕФОН: 0893977225

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРАВО, ПРАВО

ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016г.

Аз съм амбициозна и отговорна, с много добри ораторски и
организационни умения. Обичам да работя в колектив. Винаги
съм участвала активно в училищни съвети като председател на
класа ми. Занимавала съм се неколкократно и с организирането
на екскурзии, посещения на различни обекти и институции.

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

СПАС ЙОРДАНОВ
СПАСОВ
F64501

МОТИВАЦИЯ

Аз съм първи курс в магистърската програма на Нов
Български Университет, Криминология и политики за
превенция на престъпността.
От Април 2017г. съм „технически сътрудник” в МФ
„Арете” – България. Преди да получа оферта за
работа дълго време бях и част от доброволческата
мрежа на фондацията, а за 2017г. съм избран за
координатор на доброволците за гр. София. През
лятото на 2016г. изкарах три месечен стаж в
Американското посолство в София. Бях разпределен в
офис за Сътрудничество в отбраната.

EMAIL:SPASYORDANOVSPASOV@G
MAIL.COM

ТЕЛЕФОН: +359 883 38 70 19

Споделям интересите и политиката на Студентския
съвет към НБУ. Смятам, че опитът ми в социалната
сфера на работа както и работа в мулти културна
среда ми дават достатъчно опит за да преследвам и
остоявам интересите на обучаващите се и
подпомагам развитието им както в Нов Български
Университет така и извън него.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ





ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:

Национална сигурност,
Криминология и политики
за превенция на
престъпността





Умения за презентиране
Работа в екип
Лидерски умения (отговорност за 6 – 7 човека в
училищни проекти )
Добри организационни умения и умение за
разпределение на времето (тренирам още от ранна
възраст: в гимназиялното си обучение бях капитан
на одбора по Ръгби, след това две години играех в
училищния отбор по Волейбол и от завършването
на гимназията се занимавам с Фитнес)
Добри умения за работа с Microsoft Google™ tools (
Google Drive )
Добри умения за работа с Microsoft Office TM tools
2010 ( Word, Excel, Power Point )

ГОДИНА НА ПРИЕМ:

2017г. (Магистър)
ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

СТЕФАНИ
БОГОМИЛОВА,
F83288

МОТИВАЦИЯ
Вдъхновението е най-добрата форма на мотивация и съчетано
със самодисциплина, винаги води до успех. Имам силното
желание да стана студентски представител именно защото това
ме вдъхновява. Фактът, че бих разполагала с необходимите
инструменти и съмишленици, с които бих имала невероятната
възможност да спомогна за това академичната общност на
университета да се развива във всички сфери за мен е
предизвикателство и отговорност, но най-вече амбициозна цел,
която съм уверена, че бих могла да изпълня.
Миналата година завърших Френската гимназия „Алфонс дьо
Ламартин“ в столицата, където се занимавах с разнообразни
извънкласни дейности и инициативи като училищния хор,
театралната трупа и ученическия съвет. Поради тази причина
смятам, че имам нужния опит и поглед, с които бих била
полезна на Студентски съвет да развива своята ефективна,
насочена към студентите дейност.

EMAIL: STEFI_VEN@ABV.BG

ТЕЛЕФОН: 0894252925

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУИ,
МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

2016г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Участвам като доброволец неправителствени организации,
измежду които и Национален младежки форум от шест години
насам. Работата ми в този сектор ми ми е дала и продължава да
ми дава много компетенции, свързани с ефективното
извършване на дейност по определени специфични цели. Имам
опит като младежки обучител и знам как да си служа с методите
на неформалното учене, за да вдъхновявам, информирам и
генерирам иновативни идеи заедно с други млади и мотивирани
хора като мен. Силно вярвам, че познанията ми в тази област, ще
са ми от полза, в случай, че стана студентски представител,
защото съм наясно с това как би трябвало да функционират
подобни структури и съм готова да ги споделя в името на
добрата работа на съвета като цяло.
Извън неправителствените организации, от дълги години се
занимавам
с
музика
и
театър
(в момента съм част от фолк-джаз формацията към НБУ) и
смятам ,че опитът ми в тази определена област също би бил от
полза
в
процеса
на
работа.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ТАНЯ КИСОВА
Ф65740

МОТИВАЦИЯ
Мотивите за участието ми в изборите на Студентски съвет са:
-защита на правата и интересите на студентите;

Сним

-защита на социалните интереси на студентите;
-организиране и провеждане на културна (изложби, концерти) ,
спортна, международна и учебна дейност.
Подпомагане на студентите в кариерното им развитие и
осъществяване на контакти с бизнеса, държавните институции за
по-добър старт в професионалната реализация.
Разширяване на ресурсите в библиотека.

ка
(паспортен формат)

Създаване на комуникация с различни чуждестранни
университети, организации, институции и центрове за
възможности за стаж.

EMAIL: TANIA_OV@ABV.BG

ТЕЛЕФОН: 0890318081

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Студентка съм 1-ва година в магистърска програма, а също така
и бакалавъра съм си завършила в НБУ.
Запозната съм с образователния процес на университета и със
системата за обучение.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:

Имам качествата да общувам, анализирам и решавам
проблеми, да работя в екип и да помагам за развитието, и
интересите на студентите.
Искам да бъда човека, който ще

НАЦИОНАЛНА И
МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ
КРИМИНОЛОГИЯ И ПОЛИТИКИ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
ГОДИНА НА ПРИЕМ:
2016г.

подкрепи идеите ви, ще ви подтикне към развитие и ще вземе
предвид всяко предложение или жалба.
Нека заедно да направим промените!

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
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ТЕОДОРА
ГЕОРГИЕВА
F74871

МОТИВАЦИЯ
Кандидатствам, защото смятам възможността за
обмен на идеи между самите студенти и
преподаватели и организации за изключително
вълнуваща. Това е начин да изградим помежду си
мостове, които да ни осигурят достъп до съвсем нови
платформи и идеи.
Според мен едно от основните неща, които ще са
най-полезни на студентите, са опита и знанията на
работещи вече професионалисти.
Аз съм студентка в специалност „Психология” и за
мен ще е чест да участвам в организирането на срещи
с интересни хора от сферата. Ние, студентите, трябва
да работим в посока оптимизация на времето си,
прекарано в
университета, за да излезем
максимално подготвени от него с практически
знания. Ето защо приемам каненето на гости, които
да изнасят лекции за практиката си, като вид мисия.

EMAIL:
TEDDYGEORGIEVA999@GMAIL.C
COM

Също така мога да съм полезна в изграждането на
екипи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОН: 0886502274

Владея отлично английски език, което отваря много
врати както в намирането на нова информация, така
и в комуникацията с хора от цял свят. Обичам да
работя в групи, да говоря пред хора за мен е
удоволствие.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
КОГНИТИВНА НАУКА И
ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ
ГОДИНА НА ПРИЕМ:

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.
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МОТИВАЦИЯ
Христела Боянова
Димитрова
F83154

Искам да се развивам заедно с умни и образовани
хора. Искам да бъда част от екип и да работя с него.
Зная, че мога да бъда полезна и да помогна на
колегите от моя университет да сбъднат своите
мечти.

Снимка
(паспортен формат)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL:

HRISTELA@RAMBLER.RU

ТЕЛЕФОН: 0896724505

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

Департамент История и
Археология, специалност
Археология и история 1-ви
курс
ПРИЕМ: 2016/2017

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.
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ХРИСТИЯНА
ЮЛИЕВА
СТОИМЕНОВА,
F № 71672

МОТИВАЦИЯ

Моето мото е „Образование чрез култура“. Развиването на
ценности, в съчетание с условията на динамично променяща се
среда, е трудна задача. Затова вярвам силно и искрено, че
именно ние студентите сме медиатори и новите лица, които
активно и адекватно да отговорят на изискванията на
заобикалящата ни действителност. Не съм човек да думите, а на
действията, използвайки доброто си име и качества при
конкретни обстоятелства, таке че – спирам дотук…

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Снимка
(паспортен формат)

EMAIL: christiyana_100@abv.bg

ТЕЛЕФОН: 0878 22 43 52

Най-изявените ми качества са умения за свръхконцентрация,
лоялност, организация и изпълнение на задачи, които водят до
резултати. Това се доказва от инициативите и проектите ми в
миналия Студентски съвет; доверието и добрия ми имидж в
Академичните среди на НБУ; отличните ми постижения в две
паралелни специалности – Театър и майнър програма
„Управление на бизнеса и предприемачеството“, доказва се от
доверието на преподаватели и професионалисти в мен, и не на
последно място в наградите, които съм получила за постижения
от САБ и НБУ. Нееднократно съм защитавала доброто име и съм
допринасяла за престижа на НБУ с участието си в ТВ реклами,
филми и представления, а в последната година и ставайки
Студент
на
НБУ
за
2016г.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

Театър, модул: „Актьорско
майсторство“
ГОДИНА НА ПРИЕМ:

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
С МАНДАТ 2017 - 2019г.

ЦВЕТЕЛИН
ДИМИТРОВ
F 69667

МОТИВАЦИЯ
МОЯТА
МОТИВАЦИЯ:
Представяне
на
дейностите,
инициативите, проектите и качествата на студентите на нашата
Алма матер (НБУ), като използваме качества и умения на
комуникация с помощта на аудиовизуалните изкуства.
Добрата и качествена мотивацията води към успех. Поради тази
причина моята е отдаване на голямо значение на широко
разпространение и представяне на добри примери на дейността
на студентите от НБУ с помощта на изразните средства на
колегите ми от от деп. „Кино, реклама и шоубизнес“.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

EMAIL:
DIMITROVTSVETELIN@GMAIL.COM

ТЕЛЕФОН:
+359883226663

Към момента съм част от продуцентският екип на една от наймащабните продукции на bTV MEDIA GROUP. За мен е огромно
удоволствие, че съм изпълнителен продуцент на филма на Ники
Илиев-"НОКАУТ” или „ВСИЧКО, КОЕТО ТЯ НАПИСА“. Филмът е
заснет в Ню Йорк, Банско и София, като оглавяващ списъка с
актьори е Гари Дърден, станал изключително популярен в
България от сериала "От местопрестъплението". Актьорският
състав допълват едни от най-разпознаваемите лица в
българското кино - Орлин Павлов, Саня Борисова, Башар Рахал,
Диана Любенова, Катерина Евро, Александър Кадиев и
др. Работя в колаборация с няколко продукции в сферата на
аудиовизуалните изкуства. Бил съм част от продуцентския екип
на редица музикални клипове, реклами, филми и др. Работил
съм с хора като: проф. Цветана Манева, Татяна Лолова,
Кристиан Талев – КРИСКО, Алекс и Влади, Невена Пейкова,
Поли Генова, Траян Костов, Цветана Манева, Татяна Лолова и
др.

ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС
КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ
ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

ГОДИНА НА ПРИЕМ:

КАНДИДАТУРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СС НА НБУ
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`

ЯНКО ХРИСТОВ
F64192

МОТИВАЦИЯ

Причините, които ме накараха да се кандидатирам за отново за студентск
представител са следните:








EMAIL:_
IANKO.HRISTOV@ABV.BG



ТЕЛЕФОН:_____0895747837_____

Преди 2014 г. Студентски съвет на НБУ бе управляван от студенти,
които частично изпълняваха функциите на организацията и то
предимно за свои интереси.
Студентската организация през мандат 2014-2016 успя да се възроди
като студентски орган, защитаващ интересите на студентите.
Студентски съвет с мандат 2014-2016 успя да реализира по-добри и
повече на брой студентски проекти, откакто е създадена самата
структура.
Студентски съвет с мандат 2014-2016 получи редица похвали за
работата си от Настоятелството на НБУ.
Студентски съвет с мандат 2014-2016 , НЕ успя да бъде достатъчно
добре популяризиран, за да може напълно изтрие лошите спомени
на студентската общност , когато структурата съществуваше само
документално.
Искам тази организация да получи одобрението на студентската
общност! Искам тази организация да работи за нас студентите на
НБУ! Искам добрите практики на Студентски съвет с мандат 20142016 да продължат, защото не един студент убедихме, че
организацията сякаш отначало започна своето съществуване и
започна наистина да работи!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



ДЕПАРТАМЕНТ, СПЕЦИАЛНОСТ:
„ПРАВО“ , „ПРАВО“

ГОДИНА НА ПРИЕМ:



Имам изградени добри контакти и практики с Администрацията на
НБУ, което ще улесни бързото започване на работата на Студентски
съвет с мандат 2017-2019
Много е важно в студентската структура наличието на студенти о
програма „Право“, тъй като неведнъж е имало правни казус
свързани с правата и интересите на студентите.
Имам амбициите да бъда добър бъдещ юрист, както чрез знаният
уменията и придобитият опит в и извън студентската организаци
съм сигурен, че имам с какво да бъда полезен за усъвършенстванет
на Студентски съвет и утвърждаването му пред студентите на НБУ.

2012
ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС: IZBORI.NBU2017@GMAIL.COM
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12.04.2017 Г.

