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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПЪРВОКУРСНИЧКАТА С
НАЙ-ВИСОК БАЛ ЗДРАВКА БАШКЕХАЙОВА:

Снимка на броя

НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА.
Просто трябва да влагаме енергията
си в една посока

Ректорът на УНСС награждава първокурсничката с най-голям бал

ВЕСТНИКЪТ НА УНСС
С НОВ ГЛАВЕН РЕДАКТОР
От октомври 2017 г.
Вестникът на УНСС вече
има своя нов главен редактор – Василена Иванова,
студент 3 курс в специалност „Медии и журналистика“ и член на Студентския
съвет при УНСС. Василена
е репортер на вестника от
2015г. Тя е родом от Бургас
– мястото, което за нея винаги ще остане незаменимо. Когато е на шест години
бургазлийката влиза в залата по художествена гимнастика и от този момент
нататък спортът се превръща в начина й на живот. Тренира ежедневно, участва на

Василена Иванова

държавни и международни
турнири. Прекарва четиринадесет години в залата и
има зад гърба си над 80 медала, купи и грамоти. Спортът я учи на много, изгражда характера й и желанието
за победа, а художествената
гимнастика остава най-голямата й любов. Паралелно
с това, Василена завършва
испанската гимназия в родния си град, където проявява интерес към езиците и
литературата. Описва себе
си като любознателен, контактен и отговорен човек.
„Винаги съм искала да знам
повече и да постигам всич-

ко с лекота. Обичам да се
срещам с нови хора, защото
вярвам, че от всеки мога да
науча нещо ново и полезно“, споделя тя.
Именно фактът, че Василена не обича еднообразието, копнее за нови
преживявания, пътувания
и контакти, я кара да запише журналистика. И не
съжалява. За две години
тя има близо 100 публикации в студентския вестник,
публикации в интернет
сайтове, стажове в различни медии и собствени
репортажи. През 2016г.
студентката е избрана за
„Студент на годината 2016“
в специалност „Медии и
журналистика“. По думите
й „Вестникът на УНСС“ и е
дал много и продължава да
и дава. В него тя отразява
първите си събития, прави първите си интервюта
и осъществява много контакти с преподаватели и
студенти. Определя го като
„един много добър старт за
студентите“ и се надява все
повече студенти да взимат
участие в него. „Вестникът
е и ще продължи да бъде
съвкупност от положените усилия на репортерите
в него. Смятам, че всеки
един от нас оставя част от
себе си тук и заслужава да
бъде оценен и чут“, казва
още студентката. Василена се надява вестникът да
продължи да буди интерес
в университета. Тя има за
цел той да разказва повече за студентите и за това,
което ги вълнува и се случва около тях.

В този брой ще ви запознаем с първокурсничката,
приета с най-висок бал за
тази академична година.
Това е Здравка Башкехайова на 19 години от Велинград, където завършва СУ
“Васил Левски”. Днес прави
първите си стъпки в избраното от нея направление
“Икономика и инфраструктура.”. От срещата с нея ни
прави впечатление, че тя
усмихната, отзивчива, умна
и много амбициозна.
За себе си студентката
казва, че е много упорита
и “голям инат”, към което
добавя, че не винаги е положително качество. Споделя също, че е общителна
и отворена към нови приятелства. Сега, когато пото-

то й дават най-доброто,
от което един млад човек
може да се нуждае.
“Учене, учене, учене”,
разказва Здравка в отговор
на въпроса как се е подготвяла. И добавя, че дори
е забравила какво е да излизаш. Студентката казва,
че е ходила на уроци, но
времето прекарано в самоподготовка е било ключът
към резултатите й. Главната цел пред нея е бил приемът й в УНСС. „Нямаше да
бъда удовлетворена, ако не
го бях постигнала“, споделя
Здравка. Въпреки това, че в
живота Здравка често променя решенията си, стои
твърдо зад избора си на
университет. Спира се на
УНСС, заради предлаганата

та в живота си.
Семейството и приятелите и са много горди с
нея. “Всички бяха невероятно щастливи и се радваха заедно с мен”, казва тя.
За Здравка ключът към
успеха е да знаеш какво искаш и да следваш целта си.
“Трябва да насочваш енергията си към желаното от
теб нещо, за да може Вселената да ти отговори”, добавя студентката. Тя вярва
в силата на положителното мислене и го прилага
ежедневно.
В свободното си време
Здравка обича да излиза
с приятели и да чете книги. Друга нейна страст са
танците, като във времето
е минала през различни

специалност “Маркетинг”,
както и поради убеждението й, че тук е най-доброто
място за нея. Сигурна е, че
ще получи всичко необходимо за професионално си
развитие.
“Няма
невъзможни
неща” е мотото, което
следва в живота си. Благодарна е, че успява да го
докаже сама на себе си. Не
съжалява за всички часове
над учебниците и не смята,
че е загубила нещо. Стои
зад изборите си и се гордее, че не са продиктувани
от друг. Самостоятелна е и
предпочита единствено тя
да е отговорна за събития-

стилове. Занимавала се е с
народни и спортни танци,
но сега набляга на хип-хопа.
Студентката обожава да пътува и най-скорошните дестинации, които е посетила
са Гърция и Литва.
Здравка е изключителен млад човек. С влизането
си в нашия университет, тя
прави първите стъпки към
успеха. Споделяме убежденията й, че това е най-доброто място за нея. Щастливи сме, че сме част от пътя,
който е решила да извърви.

Първокурсничката
кът от хора е огромен, тя
се надява да намери много
позитивни и приятни личности, с които да създаде
дълготрайни връзки.
От малка Здравка е
ученолюбива и се старае
да постига максимум. Казва, че в класа и винаги е
имало здравословна конкуренция. Това я е мотивирало да постига високи
резултати и да се изгражда като характер. От майка
си, която е учителка, научава правилно да подрежда приоритетите и времето си, така че да са в нейна
полза. Средата, в която е
израснала, и обкръжение-
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