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УТВЪРЖДАВАМ:………………………………… 
ПРОФ. Д-Р ЕВГЕНИ СТАНИМИРОВ 
РЕКТОР НА ИУ-ВАРНА 
 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТУДЕНТСКА СМАРТ 

КАРТА (ССК) 

Раздел I.  
ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ НА СТУДЕНТСКА СМАРТ 

КАРТА (ССК) 

 

1. Правно основание 

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1, Наредба за държавните изисквания 

към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – 

Допълнителни разпоредби, § 1. 

 

2. Предназначение на студентската смарт карта 

Със заповед РД14-41/29.03.2022г., считано от 01.04.2022 г. е въведена студентска 

смарт карта с чип, като за целта е изготвено софтуерно решение, интегриращо функциите 

на издаваните  до момента хартиени студентски лични карти, стикери за стол и читателски 

карти за библиотеката на Икономически университет – Варна.  

Студентската смарт карта представлява валиден студентски документ - 

идентификационна карта, върху която е изобразен отличителният знак на висшето 

училище и QR код за проследяване на активността на студента. 

Студентската смарт карта представлява функционален заместител на: 

● хартиени студентски лични карти за ОКС „професионален бакалавър“, 

„бакалавър“ и „магистър“; 

● стикери за система „Стол“ за ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и 

„магистър“, ОНС „доктор“ 

● читателски карти за университетската библиотека в ОКС „професионален 

бакалавър“, „бакалавър“ , „магистър“ и ОНС „доктор“. 
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Студентската смарт карта служи за: 

● идентификация пред преподаватели и служители на ИУ-Варна; 

● отстъпка при хранене в студентския стол на ИУ-Варна; 

● достъп до библиотека и читалня на ИУ-Варна и заемане на книги; 

● удостоверяване на студентски права в България и чужбина. 

3. Заявител 

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат студенти/докторанти, обучаващи се  

в ИУ–Варна за придобиване на ОКС "професионален бакалавър”, “бакалавър”,   

“магистър" и ОНС “доктор”, които към момента на заявяването си са със статус “активен 

студент”. 

Студентската смарт карта се издава на български и чуждестранни граждани за 

ползване в страната и при удостоверяване на статут на студент/докторант в чужбина. 

Заявяването на студентската смарт карта се извършва лично от лицето срещу 

документ за самоличност. 

4. Място на предоставяне на услуга (Картови центрове) 

Икономически университет - Варна предоставя услугата в следните картови 

центрове: 

4.1. Първи корпус на Икономически университет – Варна, Студентска улица, 

ет.1, Информационен център - за ОКС “професионален бакалавър”, 

“бакалавър” и ОНС “доктор”. 

(Забележка: Заявления за преиздаване на ССК се подават в отдел “Учебна 

дейност и студенти”, сектор „Студенти“, Фронт офис, ет. 1) 

4.2. Първи корпус на Икономически университет – Варна, Център магистърско 

обучение, ет. 1, каб. 114 - за ОКС “магистър”. 

5. Реквизити на студентската смарт карта 

Студентската смарт карта представлява карта пластика с чип. Има две страни - лице 

и гръб. Информацията е изписана на български и английски език. 

Общи реквизити на студентската смарт карта: 

● Отличителен знак на ИУ-Варна - лого; 

● Името на университета; 

● Вграден програмиран чип. 

Реквизити на лицето на студентската смарт карта: 

● Три имена; 

● Дата на раждане; 

● Специалност; 

● Факултетен номер; 

● Снимка. 
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Реквизити на гърба на студентската смарт карта: 

● QR код за проверка на актуално студентско състояние на лицето; 

● Информация за картата. 

6. Процедура по предоставяне на административната услуга 

Студентската смарт карта се издава в посочените в т. 4 картови центрове в ИУ-Варна 

всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч.  

Издаване на ССК:  

Първоначалното издаване на студентска смарт карта се осъществява от служител в 

съответния картов център на университета, в присъствието на студента/докторанта, след 

представяне на документ за самоличност. 

След идентифициране на лицето, се извършва служебна проверка в 

информационната система на университета за статуса и личните данни на 

студента/докторанта,  и се прави дигитална снимка, която се запаметява в студентското 

досие.  

Върху картата се отпечатват посочените в т. V реквизити, снимка и QR код за 

проверка на актуалното студентско състояние на притежателя на картата.  

Информацията за издадените карти се съхранява в информационната система на ИУ-

Варна. 

Ангажираните с процеса по издаване на ССК служители попълват електронен 

протокол за броя издадени карти на ден.  

При техническа грешка, повреда или друга причина, която не позволява 

използването на картата още в момента на нейното издаване, картата се бракува. 

Бракуваната карта се вписва в протокола за следене на наличности, който се попълва 

от служителят, издал картата. 

Получаване на ССК: 

След издаване на ССК, студентите получават дигитална визуализация на картата в 

своя профил в студентската информационна система WebStudent и физически носител - 

пластика с чип.  

При възникнали технически проблеми за физическото издаване на картата по време 

на заявяването, картата може да бъде получена в друг момент, лично срещу представен 

документ за самоличност.   

Преди предаване на картата, служителят на ИУ-Варна прави проверка за 

съответствие на данните между документа за самоличност и издадената ССК, и при пълно 

съответствие предава картата на заявителя. Студентът/докторантът е длъжен да провери 

верността на отпечатаните върху картата данни. 
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7. Дължими такси 

Издаването на студентската смарт карта е безплатно, в случаите когато: 

● студентът е записан в ОКС  "професионален бакалавър” “бакалавър”, “магистър" 

или ОНС “доктор” и до момента не му е издавана студентска смарт карта за 

обучението му в съответното ОКС/ОНС; 

● студентът е сменил специалността и/или формата си на обучение и това е 

наложило промяна на изписването на специалността върху картата; 

● студентът е сменил някои от реквизитите по картата си - имена, факултетен 

номер, специалност. 

8. Срок за извършване на административната услуга 

Студентската смарт карта се получава на момента на издаването ѝ в съответния 

картов център.  

9. Срок на действие 

Срокът на действие се определя в зависимост от срока на обучение в съответното 

ОКС/ОНС. Издадената студентска смарт карта е валидна само за лица със статут на 

активни студенти/докторанти.  

Картата се деактивира в следните случаи: 

● студентът/докторантът е прекъснал, отстранен, отписан  или отчислен; 

● студентът/докторантът  е завършил съответното ОКС/ОНС; 

● студентът/докторантът  е заявил загуба или повреда на картата. 

 

Раздел II.  
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СТУДЕНТСКА СМАРТ 

КАРТА 
 

Дубликат на студентска смарт карта се издава, когато оригиналната карта е изгубена 

или е станала негодна за ползване. 

10. Заявител  

Заявяването на дубликат на студентската смарт карта се извършва лично от лицето, 

срещу документ за самоличност; 

11. Процедура по предоставяне на административната услуга 

Издаването на дубликат на ССК се осъществява след подаване на заявление до 

декана на съответния факултет/директор на Колеж по туризъм, Център магистърско 

обучение и зам.-ректор НИДРК.  

Заявяване на дубликат на ССК: 
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Заявителят подава заявление в посочените в т. 4 картови центрове в ИУ-Варна всеки 

работен ден от 08:00 до 16:30 ч.  

При подаване на заявлението, лицето посочва причината, поради която се налага 

издаването на дубликат. В случай че картата е технически повредена, но налична, тя се 

представя по време на подаване на заявлението. Във всички случаи, старата карта се 

деактивира и от този момент не подлежи на функционално използване. 

Приемането на заявленията и проверката на картата и данните в системата се 

осъществява от служител в съответния картов център на университета, в присъствието на 

студента/докторанта, след представяне на документ за самоличност.  

В случай че картата е представена, се извършва експертна оценка за нейната годност 

от служител в съответния картов център. Проверява се валидността й в регистъра на 

издадените карти от ИУ-Варна и интегрираните системи за работа с картата, както и 

нейното физическо състояние. При необходимост се извършва проверка за установяване на 

автентичността на документа в Регистъра на завършилите студенти или в 

информационната система на ИУ-Варна. В случай че не са налице основания за издаване 

на дубликат, се изготвя мотивиран писмен отказ, който се изпраща по имейл на заявителя 

от служител в съответния картов център, и копие от него, съдържащ дата и час на 

изпращането, се прикрепя към заявлението. 

В срок до 7 (седем) дни от подаване на заявлението, служител от съответния картов 

център се свързва със студента/докторанта, за да го уведоми за правото да му бъде издаден 

дубликат на картата. 

Получаване на  дубликат на ССК: 

Студентът/докторантът получава издадения дубликат на ССК в картовия център, в 

който е подал заявление за издаването му, срещу документ за самоличност. 

Дубликатът на  студентската смарт карта представлява идентично копие на 

оригинала. Визуално картата дубликат съдържа всички реквизити на оригиналната карта.  

12. Дължими такси 

За преиздаване на изгубена или повредена карта да се заплащат следните такси: 

1. При първа загуба/повреда на карта  - 15 лв.  

2. При повторно изгубена/повредена карта – 20 лв. 

3. При представен протокол от съответното РПУ за извършена кражба – 3лв. 

Възможности за заплащане на услугата: 

- Чрез ПОС терминал на касата на ИУ-Варна, каб. 231 

- По банкова сметка на ИУ- Варна, както следва: 

Обслужваща банка: УниКредит Булбанк АД 

IBAN: BG59UNCR70003125161789 

BIC: UNCRBGSF 

Титуляр: Икономически университет – Варна 
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Основание на плащане: Дубликат на студентска карта 

Към основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на 

студента, Факултетен номер и Специалност. 

13. Срок за извършване на административната услуга 

Срокът за издаване на дубликат на ССК е седем работни дни, освен в случаите на   

необходимост от извършване на проверка. В тези случаи срокът от седем работни дни 

започва да тече след получаването на резултатите от проверката. 

14. Срок на действие 

Срокът на действие на ССК се определя в зависимост от срока на обучение в 

съответното ОКС/ОНС. Издадената студентска смарт карта е валидна само за лица със 

статут на активни студенти/докторанти.  

15. Допълнителни разпоредби: 

15.1. По смисъла на настоящия регламент “активни студенти/докторанти” са 

всички студенти и докторанти, които не са прекъснали, отстранени, 

отписани или отчислени. 

15.2. При възстановяване на студентски права, картата се активира 

автоматично. 

15.3. Студентската смарт карта не притежава статут на Международната 

студентска идентификационна карта ISIC (International Student Identity 

Card) и не се издава и разпространява под егидата на UNESCO. 


