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Електронната студентска книжка замества стандартната студентска книжка на Университета за 
национално и световно стопанство от учебната 2017/2018 г. и е за студентите, записани в първи 
курс, ОКС „бакалавър“.
Електронната студентска книжка може да бъде:
КОМПЛЕКСНА ЕЛЕКТРОННА СТУДЕНТСКА КНИЖКА (КЕСК) – включва електронна студентска 
книжка на УНСС, дебитна карта на Банка ДСК EАД и международна студентска идентифика-
ционна карта ISIC. Издаването, поддържането и обслужването на частта „дебитна карта“, са 
безплатни за студента от банковите клонове и банкоматите на Банка ДСК ЕАД. Стипендиите, 
които получават студентите, се превеждат по банковата им сметка в Банка ДСК ЕАД, свързана 
с дебитната карта. Частта „дебитна карта“ предлага и възможности за електронни разплащания 
(включително в големи размери). Наличието на международна студентска идентификационна 
карта ISIC предлага множество намаления (до 50%) за концерти, фестивали, образователни 
събития, на цени за ресторанти, музеи, различни видове транспорт (градски и БДЖ), посещения 
на културни мероприятия (кина, театри) и пр. в България и в 127 страни по света. 
ЕДИНИЧНА ЕЛЕКТРОННА СТУДЕНТСКА КНИЖКА (ЕЕСК) – включва само електронната 
студентска книжка на УНСС, не включва: дебитна карта на Банка ДСК EАД, международна 
студентска идентификационна карта ISIC, безплатно банково обслужване, онлайн разплащане 
и финансови намаления. 
Студентите, обучаващи се в редовна форма, могат да избират между комплексна и единична 
електронната студентска книжка (комплексната книжка е препоръчителна – виж предимствата).
Студентите, обучаващи се в дистанционна форма, и чуждестранните студенти (граждани на страни 
извън ЕС и ЕИП или са приети по междуправителствени спогодби и актове на МС) получават 
само единична електронна студентска книжка. 
Цената на двата вида електронна студентска книжка е една и съща.
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В Международна студентска идентификационна карта ISIC
• Единственият световно признат документ за студентски статус;
• Карта за намаления в над 1500 обекта в България;
• Карта за намаления в над 45 000 обекта в 127 държави;
• Намаления за пътуване в градския транспорт и БДЖ; 
• Намаления за образователни събития, кина, театри, концерти, фестивали, 

посещения на национални и международни музеи;
• Намаления за ресторанти, дискотеки и хотели у нас и в чужбина;
• Намаление за ползване на куриерски услуги;
• Намаление при закупуване на софтуер и на периферни компютърни устройства;
• Отстъпка в бензиностанции и за застраховка Каско
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Електронна студентска книжка
• Пълна функционална съвместимост с хартиената студентска книжка;
• Интегрирани възможности за безплатно банково обслужване и електронно банкиране;
• Национално и международно призната студентска идентификация;
• Намаления за образователни, културни, транспортни и други услуги;
• Интегрираност с компютърната система на УНСС за управление на учебния процес, 

електронната главна книга на студента и уеб обслужването на студентите;
• Обслужване от УНСС на специализирано мобилно приложение от смарт телефони

Дебитна карта на Банка ДСК АД
• Безплатна разплащателна сметка в Банка ДСК ЕАД – безплатно откриване и без такса  

за годишно обслужване;
• Безплатно превеждане на стипендии;
• Безплатно теглене на пари и обслужване от банкоматите на Банка ДСК ЕАД;
• Без такса за вътрешнобанков и междубанков превод в лева за заплащане на дължими 

такси към УНСС;
• Преференциална такса за теглене на пари в брой от банкомати на други банки в страната;
• Интернет банкиране и онлайн купуване и разплащане;
• Интернет обслужване (резервации, заявяване, аукциони и пр.);
• Мобилно банкиране от смарт телефон;
• Преференции за студентски кредит



ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ПРОЦЕДУРА 1
Записване на студенти в първи курс
1. Студентът закупува от книжарницата на УНСС (централ-

ното фоайе вдясно от главния вход) – „ДОКУМЕНТИ ЗА 
ЗАПИСВАНЕ“ (Плик 1)

Пликът съдържа:
– брошура – „Електронна студентска книжка на УНСС“;
– заявление за издаване на електронна студентска книжка;
– извадка от Закона за защита на личните данни чл. 19, 

ал. 1;
– Устав на АПАО – за членство в Международната сту-

дентска организация ISIC;
– уверения – 2 бр.;
– декларация за здравно осигуряване.
2. Студентът попълва саморъчно заявлението за издаване 

на електронна студентска книжка, посочвайки своя избор 
за вид – КЕСК или ЕЕСК. Препоръчително за студентите, 
обучаващи се в редовна форма, е да изберат КЕСК.

3. Студентът се запознава с информацията по чл. 19, ал. 
1 от ЗЗЛД и Устава на АПАО.

4. Студентът се записва в Центъра за прием на документи 
на УНСС (ЦПД) с предварително попълнени: заявление 
за издаване на електронна студентска книжка и декла-
рация за здравно осигуряване, и представя платежен 
документ за внесена семестриална такса и два броя 
снимки, формат 3.5/4.5, матови. 

5. При записване се отпечатват следните документи:
– документ № 1 – Именник на студента, който включва: 

лични данни, адрес, телефон, диплома за завършено 
средно образование и др.

– документ № 2 – Идентификационен талон на студента, 
който включва: факултетен №, факултет, направление/

поднаправление, поток, група и избран вид електронна 
студентска книжка;

– документ № 3 – Искане за издаване на комплексна елек-
тронна студентска книжка (когато студентът от редовна 
форма на обучение е избрал КЕСК). 

Документ № 2 се подпечатва от служител в ЦПД и след това 
се предава на студента. Срещу този документ и лична карта 
студентът получава студентската си книжка през първата 
седмица на учебната година в ЦПД.
В случай, че студентът загуби Идентификационния талон 
(документ № 2), може да получи нов в отдел „Студенти –  
бакалавър“ или в Центъра за дистанционно обучение.

ПРОЦЕДУРА 2
Получаване на електронна студентска книжка
1. Получаването на електронната студентска книжка става 

лично и срещу подпис в Центъра за прием на документи 
на УНСС през първата седмица на учебната година. 

2. В ЦПД на гише, съответстващо на факултета му, студен-
тът представя своя „Идентификационен талон“ (получен 
по време на записването) и личната си карта.

3. Валидността на издадената електронна студентска книжка 
е две години. След класиране и записване в специалност 
в трети курс се издава нова електронна студентска книжка, 
за която се подава заявление. (валидността на частта 
„Дебитна карта“ и на частта „Международна студентска 
идентификационна карта – ISIC“ е също две години).

4. Електронната студентска книжка се получава със запи-
сан първи семестър. Записването за семестъра става 
чрез поставяне на холограмен стикер върху електрон-
ната студентска книжка. Стикерът съдържа информация 
за записания семестър и учебната година.

5. Получената електронна студентска книжка не е активи-
рана електронно. Това става чрез опериране на киоските 
в сградата на УНСС от студента в първите три седмици 
от началото на всеки семестър. Студентът не може да 
бъде обслужван административно, ако не е активирал 
електронната си студентска книжка.

ПРОЦЕДУРА 3
Преиздаване на електронна студентска книжка  
при техническа грешка
1. При издаването на електронна студентска книжка е 

възможно да има технически грешки:
a. в данните, отпечатани външно върху книжката;
б. при работа на чипа в картата. 
Когато студентът констатира една от тях, той трябва да 
представи своята електронна студентска книжка на служи-
тел от отдел „Студенти – бакалавър“ или ЦДО.
2. Служителят проверява за наличието на грешка и ако 

констатира такава, предоставя на студента за попълване 
документ „Заявление за преиздаване“, където се посочват 
видът на грешката и коректната информация. Сгрешената 
електронна студентска книжка остава при служителя.

3. Преиздаваната електронна студентска книжка поради 
допусната техническа грешка запазва вида на първона-
чално издадената книжка, без възможност за промяна.

4. Ако електронната студентска книжка с грешки е от типа 
КЕСК, студентът трябва да уведоми Банка ДСК ЕАД за 
блокиране на частта „дебитна карта“ от електронната 
студентска книжка.

5. До 7 работни дни студентът получава новата си елек-
тронна студентска книжка от клона на Банка ДСК в 
сградата на УНСС.

ПРОЦЕДУРА 4
Издаване на дубликат на електронна студентска книжка 
или промяна от КЕСК в ЕЕСК
1. Дубликат на електронна студентска книжка се издава при:
– загуба на електронната студентска книжка;
– кражба на електронната студентска книжка;
– унищожаване на електронната студентска книжка.
2. При промяна от КЕСК с цел издаване на ЕЕСК не се 

издава дубликат, а нова ЕЕСК.
Отказ от ЕЕСК към КЕСК не се допуска, защото при ЕЕСК 
студентът може в клона на Банка ДСК да поиска да му бъде 
издадена отделна банкова карта и/или отделна карта за член-
ство в ISIC. Ако студентът е избрал ЕЕСК, за новата книжка 
в трети курс той може да избере КЕСК или отново ЕЕСК.
3. Студентът купува от книжарницата на УНСС комплект от 

документи – ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ 
НА ЕЛЕКТРОННАТА СТУДЕНТСКА КНИЖКА ИЛИ ПРО-
МЯНА ОТ КЕСК С ЦЕЛ ИЗДАВАНЕ НА ЕЕСК (Плик 2).

Пликът съдържа:
– брошура – „Електронна студентска книжка на УНСС“;
– заявление за издаване на дубликат на електронна студент-

ска книжка или промяна от КЕСК с цел издаване на ЕЕСК;
– извадка от Закона за защита на личните данни чл. 19, ал. 1;
– Устав на АПАО – за членство в Международната сту-

дентска организация ISIC;
– уверения – 2 бр.
4. Студентът попълва саморъчно заявлението от плика и го 

подава в отдел „Студенти – бакалавър“ или ЦДО. В случай 
на промяна от КЕСК с цел издаване на ЕЕСК студентът 
предава на съответния служител заявлението и КЕСК.

5. При издаване на дубликат на електронната студентска 
книжка от вида КЕСК студентът трябва да уведоми  
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Банка ДСК ЕАД за блокиране на частта „Дебитна карта“ 
от електронната студентска книжка.

6. До 7 работни дни студентът получава от клона на Банка 
ДСК ЕАД в сградата на УНСС дубликата на електронната 
си студентска книжка или новата си електронна студент-
ска книжка от вид ЕЕСК.

ПРОЦЕДУРА 5
Записване за следващ семестър с електронна  
студентска книжка
1. Записването за следващ семестър се извършва от слу-

жител в отдел „Студенти – бакалавър“ или ЦДО, след 
като студентът представи платежен документ за внесена 
семестриална такса и електронната си студентска книжка.

2. Записването се извършва в информационната система 
„Студент“ и служителят поставя върху електронната 
студентска книжка холографски стикер с информация 
за записания семестър и учебна година.

3. Записването за следващ семестър или курс се извършва 
в сроковете, определени с графика за учебния процес 
на УНСС и в съответствие с Правилника за учебната 
дейност на УНСС.

ПРОЦЕДУРА 6
Нанасяне на оценки в електронна студентска книжка  
и визуализация
1. Преподавателят по съответната дисциплина може да 

публикува в „Web студент“:
a. „Оценка от изпит“, която не е цифрово подписана, публи-

кува се само в „Web студент“ за информация на студента 
и не се нанася в електронната студентска книжка;

б. „Подписана оценка“, която е цифрово подписана, визуа-
лизира се в „Web студент“ като „Подписана оценка“ и се 
нанася в електронната студентска книжка. „Подписаната 

оценка“ е внесена в електронния протокол с цифров под-
пис на преподавателя, регистрирана е в информационна 
система „Студент“ и е регистрирана в електронната 
главна книга на студента.

2. Внасянето на оценка в електронна студентска книжка става 
от студента на киоските в сградата на УНСС. За целта:

a. Студентът допира електронната си студентска книжка 
до киоска.

б. Всички „Подписани оценки“, които са визуализирани на 
киоска и липсват в електронната студентска книжка, се 
записват в нея след извършване на действията, посо-
чени в инструкцията на киоска. Студентът сам записва 
оценките си в електронната си студентска книжка.

в. На дисплея на киоска се визуализират случаите, в които 
има разлика между „Оценка от изпит“ (публикувана в 
система „Web студент“) и „Подписана оценка“. В този 
случай студентът трябва да се обърне към титуляря на 
съответната дисциплина за изясняване на различията.

г. В случай на техническа грешка или пропуск на пре-
подавателя при цифровото подписване на оценката, 
преподавателят прави корекция в електронния протокол.

д. След направената корекция студентът отново извършва 
процедурата по внасяне на оценката в електронната 
студентска книжка чрез киоска.

3. Оценките от електронната студентска книжка може да 
се визуализират:

a. на компютър на администрацията (дирекция „Учебна 
дейност“, катедри, факултети);

б. на киоските в сградата на УНСС;
в. на смарт телефона на студента (чрез използване на 

специално разработено от УНСС мобилно приложение, 
изтеглено от уебсайта на УНСС).


