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Рег. № СОА21-ВК66-5797-[5]/08.09.2021
ЧРЕЗ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н СИМЕОН СТАВРЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане с рег. № СОА21-ВК66-5797/18.06.2021 г.
Уважаеми господин Ставрев,
В отговор на поставените в питането въпроси, Ви предоставям информация от „Център за
градска мобилност“ ЕАД, който е възложител на поръчката за изграждане на системата за
електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт на територията на Столична
община:
Рез декември 2018 г. „Център за градска мобилност“ лед проведена процедура по Закона
за обществените поръчки сключи договор с предмет „Доставка, внедряване и поддръжка на
интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския
транспорт в Столична община и услуги по организиране на управление и отчитане на онлайн
продажби на превозни документи“. Съгласно чл. 4, ал. 3 от договоря изпълнителят следва да
осигури и поддържа възможност на потребителите да използват банкови карти с безконтактни
технологии за осъществяване на пътуване в превозните средства на градския транспорт в София.
Съгласно договора и изискванията на Техническото задание към него, изпълнителят e доставил
оборудване, сертифицирано с Level 1 и Level 2. Монтираното в „Метрополитен“ ЕАД оборудване
на „Център за градска мобилност“ ЕАД поддържа всички необходими специализирани
приложения за валидиране на превозни документи, включително и на банкови карти. Към
момента между „Метрополитен“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД се уточняват
детайлите и начина за реализация на цялостен интеграционен модел за приемане на валидации
на банкови карти, извършвани от новата тикет система. След уточняване на всички детайли в
срок до 60 дни „Център за градска мобилност“ ЕАД ще може да пусне в експлоатация плащане
с банкова карта директно върху валидаторите на новата система за таксуване в метростанциите.
Функционалностите на оборудването в наземния транспорт и метрото са еднакви. Устройствата
и в наземния транспорт, и в метрото поддържат всички необходими специализирани приложения
за валидиране на превозни документи, включително и на банкови карти. В потвърждение на
горното, възложителят и изпълнителят са подписали Допълнително споразумение, което е
публикувано на Профила на купувача на интернет страницата на ЦГМ.
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Консорциум „Си Ен Си София Тикетинг Систем“ е доставил идентично оборудване за
наземен транспорт и за метро, съгласно възложеното по договора. По време на изпълнение
работна група на „Метрополитен“, консорциум „Си Ен Си София Тикетинг Систем“ и „Център
за градска мобилност“ ЕАД установяват техническа невъзможност за полагане на нови
комуникационни кабели в съществуващата тръбна инфраструктура и невъзможност за постигане
на оперативна съвместимост между съществуващите в наличната система в “Метрополитен”
ЕАД валидатори и тези от новата тикет система. На база постигнато съгласие между възложителя
и „Метрополитен“ ЕАД към настоящия момент е реализирана свързаност чрез обмяна в реално
време през криптирана и защитена връзка, чрез устройства за мрежова сигурност, между
сървърите на системата и сървърите на „Метрополитен“ ЕАД на информация за разрешените за
валидация носители и валидните превозни документи, както и събитията, свързани с валидация
във валидаторите на територията на “Метрополитен” ЕАД. След уточняване на всички детайли
относно начина за реализация на EMV разплащанията ще бъде постигнат цялостен
интеграционен модел със системата на „Метрополитен“ ЕАД.
Към настоящия момент съгласно чл. 22 и Приложение №2 на Наредбата за реда и условията
за пътуване в обществения градски транспорт на територията на Столична община,
„Метрополитен“ ЕАД издава „електронна карта, заредена за десет еднократни пътувания за
метро“, а „Център за градска мобилност“ ЕАД - „електронна карта, заредена за десет еднократни
пътувания за един пътник, за трамваи и тролейбуси“. Пускането на възможността за закупуване
на карта за еднократно пътуване и карта за 10 пътувания върху носител - новата електронна
карта, е в зависимост от провежданата тарифна политика и въвеждането на други превозни
документи и е предвидено след приемане на промени в Наредбата за реда и условията за пътуване
в обществения градски транспорт на територията на Столична община, която да позволи „Център
за градска мобилност“ да издава тези превозни документи, които да важат както за наземен
транспорт, така и за метро. Новата система е технически готова и отворена за трети страни търговци - разработчици на приложения, като банки, мобилни оператори и други. Предвиденият
за това механизъм е чрез приложения за мобилни устройства. Стартирането на канали за
продажба на превозни документи се обуславя от интереса, технологична готовност и възможност
за инвестиции на така изброените трети страни. Към настоящия момент е заявен интерес и се
обсъждат технологичните и правни възможности за реализация на такива приложения.

С УВАЖЕНИЕ,
АЛБЕНА АТАНАСОВА,
за Кмет на Столичната община,
съгласно Заповед за заместване № СОА21-РД15-11432
(електронно подписано)
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