
Нова и удобна тарифа  
за пътуване в градския 
транспорт на София



Х Неудобни линии 
Х Бавно пътуване 
Х Чести закъснения 
Х Скъп 
Х Колата превъзхожда

НАД 3 млрд. ЛЕВА ПОХАРЧИХМЕ ЗА МЕТРО. 
ЗАЩО ПЪТНИЦИТЕ НАМАЛЯВАТ?



ЛОША ТАРИФНА СХЕМА

Х Неудобна за прекачващи се 
Х Поощрява случайно пътуващи,  
вместо редовните пътници 

Х Изисква предварително закупуване 
Х Отблъсква младите хора 
Х „Метрополитен“ дублира „ЦГМ“



НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ

✓Опростяване на тарифата 
✓Разумни опции за случайно пътуващите 
✓Младите са приоритет 
✓Решение за туристи 
✓Годишната карта става достъпна за пътници  
с всякакви доходи 

✓Дигитални решения



КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ ДА ОТПАДНЕ?

Х Всички документи на Метрополитен 
Х Карти само за част от мрежата 
Х 3 и 6 месечни карти 
Х Талони за 10 пътувания 
Х Тридневна карта 
✓Неперсонализираната месечна и годишна карта  
да се купува само от юридически лица



Какво НОВО предлагаме?



БИЛЕТ ЗА 30 МИНУТИ – 1,60 лв

✓За кратко случайно пътуване без прекачване 
✓Продаван от водача 
✓Достъпен и през смартфон 
✓Онлайн агрегиране до дневна карта



БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С ПРЕКАЧВАНЕ 
ДО 60 мин. – 2,40 лв

✓Неограничено прекачване до 60 мин. 
✓Завършване на пътуването след 60-тата мин. 
✓Електронен, с банкова карта или от пункт



ДНЕВНА КАЛЕНДАРНА КАРТА – 4 лв

✓Електронна, достъпна с банкова карта и  
смартфон, с отложено плащане 

✓Работи с агрегиране чрез банкова карта и  
смартфон 

✓Използва се все повече и повече



24 ЧАСОВА КАРТА – 6 лв

✓Електронна, достъпна онлайн, на смартфон  
или от пункт 

✓Предварително закупена 
✓Важи от първото чекиране за 24 часа 
✓Важи за нощния транспорт 
✓Идеална за туристи



СЕДМИЧНА КАРТА – 20 лв

✓Достъпна с банкова карта и смартфон 
✓Работи със седмично агрегиране чрез банкова карта 
и смартфон



УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ 
И ДОКТОРАНТИ – БЕЗПЛАТНО!

✓Лесно служебно издаване 
✓Достъпна карта в телефона ти 
✓210 000 души 
✓17 млн лв         37,8 млн лв 
✓Редовни автобуси 
✓Нощен транспорт 
✓Печелим лоялни клиенти 
✓Намаляваме гратиса



РАЗСРОЧЕНА ГОДИШНА КАРТА

✓На 3 достъпни за всеки вноски 
✓Първата вноска заменя тримесечната карта 
✓Втората вноска заменя шестмесечната карта 
✓Оскъпяване в размер само на 5 лева 
✓Важи и за нощния транспорт



ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ

✓Касите на метростанциите стават каси на ЦГМ 
✓Множество електронни дистрибутори на превозни 
документи 

✓Google Maps


