
sofia.mpass.bg
ЗАПЛАТЕТЕ ЗА СВОЕТО ПЪТУВАНЕ  

ПРЕЗ МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН
Всеки, който иска да пътува с обществения транспорт в София, включително с 

нощните линии, може да закупи дневна или нощна карта през своя мобилен телефон

1. Регистрирайте се на sofia.mpass.bg

2. Влезте в своя профил

3. Изберете карта

4. Изберете метод на плащане

дневна карта – валидна за всички  
линии на градския транспорт

нощна карта – валидна за всички  
нощни линии на градския транспорт



След заплащане ще получите защитен  QR код, който е 
Вашата “карта“. Необходимо е да го сканирате на вхо-
да на метрото, за да влезете на перона. За пътуване в 
наземния транспорт е необходимо да го покажете при 
проверка от контрольор по редовността на пътниците.
Можете да закупите картата непосредствено преди да 
влезете в метрото. Необходими са 45 секунди за валиди-
ране. Не можете да се чекирате отново със същата кар-
та в рамките са следващите 5 минути, след като веднъж 
вече сте влезли.

Дневна карта
Дневната карта е валидна за пътуване с всички дневни 
линии по разписание на градския транспорт в София, кои-
то включват наземен и подземен транспорт.
Еднодневна карта за всички линии се валидира за период. 
За успешна валидация на картата е необходимо време от 
около 60 сек. след закупуването ѝ.
За осъществяване на вход в метрото е необходимо ска-
ниране на QR кода на обозначения за целта турникет. Не-
обходимо е екрана на телефона да се задържи пред  скене-
ра на разстояние 5 - 10 см.
При пътуване с надземния градски транспорт не е не-
обходимо допълнително валидиране на транспортния 
документ след осъществяване на вход в превозното 
средство.
Валидността на превозния документ съвпада с работ-
ното време на дневния градски транспорт в деня на за-
купуване и е предназначен за използване от един пътник.

При проверка от контрольор е необходимо предоставя-
нето на QR кода на транспортния документ за сканиране 
от служебното лице.

Нощна карта
Нощната карта е валидна за пътуване с всички нощни 
линии на градския транспорт в София – N1, N2, N3 и N4.
Нощна карта се валидира за период. За успешна валида-
ция на картата е необходимо време от около 60 сек., след 
закупуването ѝ.
При качване в превозно средство от нощния транспорт 
е необходимо да се предостави QR кода на транспортния 
документ за сканиране от служебното лице.
Валидността на превозния документ съвпада с работ-
ното време на нощния градски транспорт в деня на за-
купуване и е предназначен за използване от един пътник.
При закупуване на нощна карта извън работното време 
на нощния транспорт в София, тя влиза в сила и се вали-
дира в 00:00 часа на следващата дата.

6. Заплатете за своята карта 5. Добавете платежен инструмент
> банкова карта 
> мобилен оператор
> промоционален код


