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Каква е Вашата лична мотивация за участие?
Здравейте, аз съм студент специализиращ в бизнес
аспекта на киното и телевизията. Уча в чужбина, но силно
искам да се върна и работя в България. В момента работя
върху дипломната си работа, която разглежда стратегия
за разрастване на телевизионната и кино индустрията.
Въвеждането на предложените мерки ще увеличи
производството на кино и телевизионни материали, което
ще допринесе за увеличение на БВП на страната и ще
допринесе за увеличение на заетостта в сектора. Моята
мотивация е, че това ще отвори повече възможности за
изява на млади артисти в сферата и ще допринесе за
прогреса на страната ни. Искам индустрията в България да
процъфти и аз да съм част от нея, предоставяйки
възможности за професионално развитие и прогрес у
дома.

Моля, изразете позицията си по темата.
На 14 години напуснах дома си, семейството си и
приятелите си в името на образованието и личностното
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развитие. От тогава минаха 10 години, през които
растейки търсех своето място в света. Искам да се завърна
в България с натрупаните опит, знание и гледни точки,
където да продължа както професионалното си развитие,
така и да допринасям за това на страната, защото
България е единственото място, което мога да нарека
свой дом. Ключово за това е намирането на работно
място. Въпреки факта, че в сектора има растеж, той не е
достатъчен за да предостави възможности за развитие на
нови кадри. Затова реших да работя върху текущия си
проект. За да бъде реализиран, ключова роля играят
институциите в България, които да заемат активна
позиция относно развитието на сектора. Очаквам те да
имат политическата воля да се борят за това развитие.
Активното гражданство, според мен, е отдаване на
свободното време и енергия за каузи, които водят до
развитие. За мен, те са от огромна важност за да може
човек да се чувства удовлетворен, подобрявайки живота
на хората около себе си. Вярвам, че този проект ще
допринесе за развитието на страната ни, което ще ми
донесе това удовлетворение. В родния ми град Пловдив,
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основахме неправителствена организация с приятели,
която работи за образоването на хората относно
рециклиране и дарява събраните средствата на деца в
неравностойно положение. В бъдеще желая да допринеса
към родния си град, предоставяйки възможности за изява
на таланти.

Имате ли предишен опит в областта? Моля,
опишете.
Съосновател

на

неправителствена

организация

Here2Help.
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