
 

 

ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ 
 

 

 

Уважаеми колеги, в настоящата страница може да се запознаете с реда за издаване на електронните карти на Софийски 

университет. Електронните карти са за всички студенти (бакалаври, магистри), докторанти, специализанти.  

  

КАКВО Е ЕЛЕКТРОННА КАРТА НА СУ?  
Електронната карта на Софийски университет е предназначена за идентификация и административно улеснение на 

академичния състав. Картите са средство за осигуряване на достъп до различни звена и учреждения на университета. 

Използват се за библиотеки и вход в общежития. 
 

ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ НА СУ: 
 

1. СУ ISIC карта – кобрандирана карта с няколко функционалности в едно, включваща Международна 

студентска идентификационна карта ISIC (International Student Identity Card)     

                                                                               
- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за УЧАЩИ (студенти, докторанти, специализанти 

в РЕДОВНА форма на обучение); 

- ВАЛИДНОСТ – една академична година (възможност за подновяване 

с ревалидизиращ стикер без преиздаване на пластиката) 

- ЦЕНА за издаване - 15 лв. 

- Цена за подновяване със стикер - 10 лв.   

- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:  

• Карта за библиотеките на Университета;  

• Достъп до сградите и общежитията на СУ;  

• Отстъпки в мрежата на ISIC: 

• - Над 1 500 в България; 

• - Над 45 000 в 130 държави в чужбина;  

• Карта за 50% отстъпка в БДЖ (до навършване на 26 години);  

• Документ за издаване и зареждане на карта за градски транспорт в София;  

• Билети с отстъпка за събития, концерти, семинари, конференции;  

  

Отстъпки и преференции със СУ ISIC. 
Популярните преференции в България – БДЖ, Кино Арена, Sport Depot, KFC, Starbucks, Subway, Speedy, iStyle, Lenovo, 

Fashion Days, Ti Sento, Timeland, Opticlasa, Joy & Grand Optics, Primex, Foodpanda, Myprotein, Orange, Курортен 

комплекс Пампорово, Asics, музеи, театри и др.;  

 

Виж всички отстъпки в България на www.isic.bg 

Отстъпки в чужбина – www.isic.org 

 

 

 

2. СУ карта   
 

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за учащи (студенти, докторанти, специализанти), 

преподаватели (щатни и хонорувани) или служители; 

- ЦЕНА за издаване - 10 лв.;  

- ВАЛИДНОСТ – една академична година (без възможност 

за подновяване с ревалидизиращ стикер, пластиката се преиздава);  

- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:                  
                                                                                               

• Карта за библиотеките на Университета; 

• Достъп до сградите и общежитията на СУ.  
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 3. СУ EYC карта - кобрандирана карта с няколко функционалности в едно, включваща Европейска младежка 

карта EYC (European Youth Card) 

                                                                                               

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за УЧАЩИ (студенти, докторанти, специализанти – 

ЗАДОЧНО обучение, служители) до 29 навършени години  

- ВАЛИДНОСТ – една академична година (без възможност за 

подновяване с ревалидизиращ стикер, пластиката се преиздава); 

- ЦЕНА за издаване - 15 лв.   

- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:  

• Карта за библиотеките на Университета;  

• Достъп до сградите и общежитията на СУ;  

• Отстъпки в мрежата на EYCA: 

• - Над 1 000 в България; 

• - Над 60 000 в Европа; 

• Билети с отстъпка за събития, концерти, семинари, конференции.  

 

Отстъпки и преференции със СУ EYC. 

 

Популярните преференции в България – Sport Depot, KFC, Starbucks, Subway, Speedy, Lenovo, Fashion Days, 

Laptop.bg, Swarovski, Ti Sento, Timeland, Opticlasa, Joy & Grand Optics, Primex, Foodpanda, Myprotein, Orange, 

SuperHosting.bg, OMV, На тъмно, Курортен комплекс Пампорово, Asics, музеи, театри и др.; 

 

Виж всички на www.youthcard.bg 

Отстъпки в чужбина – www.eyca.org 

 

 

 

4. СУ ITIC карта - кобрандирана карта с няколко функционалности в едно, включваща Международна 

преподавателска идентификационна карта IТIC (International Teacher Identity Card) 

 

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за ПРЕПОДАВАТЕЛИ (на трудов договор или 

хонорувани, преподаващи минимум 18 часа седмично); 

- ВАЛИДНОСТ – една академична година (възможност за подновяване 

с ревалидизиращ стикер без преиздаване на пластиката); 

- ЦЕНА за издаване - 18 лв. 

- Цена за подновяване със стикер - 15 лв. 

- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:  

• Карта за библиотеките на Университета;  

• Достъп до сградите и общежитията на СУ;  

• Отстъпки в мрежата на ISIC: 

• - Над 1 500 в България; 

• - Над 45 000 в 130 държави в чужбина;  

• Билети с отстъпка за събития, концерти, семинари, конференции;  

  

Отстъпки и преференции със СУ IТIC.  
 

Популярните преференции в България – Sport Depot, KFC, Starbucks, Subway, Speedy, iStyle, Lenovo, Fashion Days, 

Laptop.bg, Swarovski, Ti Sento, Timeland, Opticlasa, Joy & Grand Optics, Primex, Foodpanda, Myprotein, Orange, 

SuperHosting.bg, OMV, Био магазин Зелен, музеи, театри и др.;  

 

Виж всички отстъпки в България на www.isic.bg 

Отстъпки в чужбина – www.isic.org 
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ИЗДАВАНЕ НА КАРТА:   
1. ЗАПЛАТИ съответната такса за издаване на карта, по банков път по сметката на СУ; 

2. Подай електронно заявление за издаване на карта! 

3. Разпечатай и подпиши генерирания PDF, който ще получиш по e-mail; 

4. Предай разпечатаното заявление с останалите документи за записване. 
 

*Ще получиш информация по e-mail/Viber как да получиш картата си. Студентите I курс 

получават картите си в началото на новата академична година от библиотеката на 

съответния факултет. 

https://get.isic.bg/su

