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Приложение № 1 

  

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

за обновяване на система за контрол на автомобилния достъп и контрол на паркирането на 

територията на София Тех Парк 

 

 

1. Предмет 

Предмет на настоящото задание е да дефинира основни стъпки за обновяване на съществуваща 

система за контрол на автомобилния достъп и контрол на паркирането на територията на София Тех 

Парк.  

 

2. Цел 

Основната цел на обновяване на съществуващата система е въвеждане на допълнителна 

функционалност, нови технологии и актуални решения за постигане на оптимално потребителско 

изживяване при посещение с автомобил на София Тех Парк. 

 

3. Съществуващо положение 

София Тех Парк е първият Научно-технологичен парк в България, изграден с финансиране от 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Същият е собственост на Министерство на 

Икономиката. Изграждането на физическата инфраструктура, включително алейна мрежа и система 

за контрол на автомобилния достъп до парк е направено през 2015 г. от избран изпълнител по ЗОП – 

ДЗЗД „Инженеринг парк“. 

 

Предвидената паркинг система е напълно завършен продукт с възможност за разширения и 

подобрения на софтуера и хардуера. Системата контролира и таксува клиенти и абонати на затворени 

зони за паркиране на едно или повече нива (или вътрешни затворени зони) и отчита сумата за платен 

престой или срок на валидност. Тя е съставена от потребителски терминали с вграден микропроцесор, 

собствен софтуер и осигурява съхранение на локални данни. Всички терминали разполагат със 

сериен порт RS 485, чрез който ще бъдат свързани, към устройство за събиране на данни и 

мониторинг. 

Системата разполага с няколко нива на достъп: 

● Ниво 1 - системен администратор, който извършва пълни настройки и конфигурации 

● Ниво 2 — ръководител паркинг, разполага с пълни права до настройки свързани с 

употребата и отчетността на системата 

● Ниво 3 и 4 — оператори със свободно конфигуриране права за достъп 

● Ниво 5 — оператори на каси, разполагат с права свързани единствено с обслужване на 

клиенти по критерии, зададени от ръководителя 
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Клиентите на системата се снабдяват с билет на някой от входовете на паркинга с натискане на ясно 

видим бутон върху входното устройство, което не издава билет, ако върху вградената присъствена 

индуктивна примка няма автомобил. Билетът съдържа следната информация: 22 цифров уникален 

код на билета, бар-код и датата, с час, минута и секунда, изписани под бар-кода. Бариерата не се 

вдига, докато издаденият билет не бъде взет от процепа на устройството. Когато билета е взет и 

бариерата вдигната, ако по някаква причина клиента не влезе в паркинга, веднага след напускането 

на автомобила на мястото на присъствената примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху 

нея), бариерата се затваря, билета се анулира и изтрива от паметта и системата е готова за следваща 

транзакция. Снабденият с билет клиент влязъл в паркинга, може да напусне паркинга без да бъде 

таксуван в рамките на определен от ръководителя срок (минути/часове), като целта е да не се таксуват 

например таксиметрови коли и клиенти, които са с минимален или гратисен престой на паркинга. 

Снабденият с билет клиент, има две възможности за заплащане на престоя си в паркинга: 

- При престой по-дълъг от определения за безплатен такъв, на каса с оператор. Предава билета 

си на касата, където касиерът го прочита. На монитора на касиера се изписва сумата, която е 

начислена. След заплащането на сумата програмата отчита билета като платен, и започва да тече 

времето, което е определено като необходимо, за да се напусне паркинга (FREE TIME). 

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КАСА С ОПЕРАТОР ВРЕМЕННО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА. 

- При престой по-дълъг от определения за безплатен престой, на автоматична каса по 

аналогичен начин: Клиента, след желания престой в паркинга застава пред автоматичната каса и от 

бутон избира желан език за комуникация с дисплея, поставя билета си в процепа на вграденото 

устройство, което го прочита. На LED монитора, ориентиран към клиента, се изписва сумата, която 

е начислена. По време на плащането, на дисплея се изписват напътстващи съобщения и клиентът 

може да получи помощ от дежурен оператор по интеркома. След заплащането на сумата програмата 

отчита билета като платен и го връща на клиента. След взимането на билета започва да тече времето, 

което е определено като необходимо, за да се напусне паркинга (FREE TIME). При невъзможност да 

се разчете бар-кода (поради обилно намокряне, протриване, и др.) операторът на системата може да 

въведе ръчно цифровия код, изписан над бар-кода. Ако и този номер е повреден, оператора може да 

намери номера в дневника на програмата по датата и часа на влизане, изписани под бар-кода. За 

изгубени и тотално унищожени билети системата автоматично начислява глоба в размер, определен 

от ръководителя, като след заплащането и системата издава билет за изход от паркинга. Билет за 

изход с цената на глобата може да издаде и автоматичната каса. 

Вече с автомобила си, на някой от изходите на паркинга, клиентът поставя платения билет в четящото 

устройство, инсталирано преди съответната бариера. Ако върху вградената в настилката присъствена 

индуктивна примка има автомобил и не е просрочено времето FREE TIME за безплатен престой, 

необходимо за придвижването от касиера или автоматичната каса до изхода, устройството вдига 

бариерата. Ако след взимането на билета и вдигането на изходната бариера клиентът остане на 

паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената примка бариерата се 

затваря и системата продължава да отчита, и след изминаването на FREE TIME автоматично започва 

да начислява допълнителна сума на билета. В този случай клиентът трябва да се върне до каса или 

касиер и да доплати по същия билет и по същата процедура. При нормално протекло напускане на 

паркинга, системата затваря бариерата след сигнал от втората транзитна примка под бариерата и 

архивира билета с неговия цифров код (12 символа), неговото време на престой и платена по него 

сума. 
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Абонатите се снабдяват с карти за достъп при оператор, където заявяват времето, което желаят да 

предплатят. Времето за предплащане може да бъде определено като срок от дата/час до дата/час, 

както и за брой час/минути за престой на паркинга, както и за кредит в лева съгласно действащата 

тарифа за момента. Издадената веднъж карта може да се препрограмира за нов срок и съответно 

презареждана с време или сума, при оператор или на автоматична каса. Абонатът получава право на 

достъп при входа на паркинга с приближаване на картата към ясно обозначеното място на 

устройството, което не чете картата, ако върху вградената присъствена индуктивна примка няма 

автомобил. Бариерата се вдига веднага щом устройството получи потвърждение за валидност от 

програмата. Дори, когато картата е потвърдена и бариерата вдигната, ако по някаква причина 

абонатът не влезе в паркинга, веднага след напускането на автомобила на мястото на присъствената 

примка (т.е. освободил е място за друг автомобил върху нея), бариерата се затваря, картата остава в 

състояние “извън паркинга” и системата е готова за следваща транзакция. Това е особено важно, 

защото подсистемата ANTI PASSBACK не допуска влизането на автомобил (дори с валидна карта), 

ако с картата е влязъл друг автомобил и не е напуснал паркинга. След изтичане на предплатения срок 

на картата системата спира достъпа към входа и абонатът е със статут на клиент, който следва да 

заплаща почасова/абонаментна такса, за да ползва паркинга. Ако в момента на излизане от паркинга 

абонатът е просрочил предплатеното време за престой, системата отказва право на изход и абонатът 

трябва да се върне на автоматичната каса или касиера, за да заплати допълнителния престой по същия 

билет и по същата процедура. Изгубени карти се преиздават от системата на същото име за оставащия 

предплатен срок на достъп, като кода на изгубената карта се подменя с този на новата в паметта. 

Служители и VIP посетители се снабдяват с карти за достъп от ръководителя, който определя срока 

на валидност, възможните ограничения (например достъп само в определени часове и/или дни, 

задействане или не на подсистемата ANTI PASS BACK и др.). Времето за предплащане може да бъде 

определено като срок от дата/час до дата/час, както и за брой час/минути/сума за престой на паркинга. 

Служители и VIP посетители с валидни карти действат като абонати при влизане и излизане от 

паркинга. Ръководителят може по всяко време да анулира, ограничи или изтрие от паметта всяка 

карта за достъп била тя на абонати, служители или VIP посетители. 

Предвидената система осигурява следните функционалности: 

● Системата гарантира невъзможността за присвояване на суми или неправомерно 

тарифиране и таксуване на неоторизирани лица; 

● Системата регистрира, архивира и алармира всички събития на неправомерно използване; 

● Системата позволява създаването на резервни копия на три различни носителя, 

включително и през мрежа; 

● Системата позволява обновяване и надграждане на програмното обезпечение без загуба 

на данни и архиви; 

● Системата позволява увеличаването на паркоместата, броя на входовете, изходите и 

касите за плащане; 

● Притежава входове за приемане на команди от външни системи - свързана с 

пожароизвестяване, при възникване на аварийно събитие, системата може автоматично 

да отваря всички изходи и входове с цел бързо и безпроблемно напускане на паркинга; 
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● При вдигнати бариери по някаква причина (авария, бедствие или по указание на 

ръководството), системата продължава да брои наличните автомобили в паркинга, дори 

такива, които в такъв момент се движат в забранена посока 

● Системата разполага с релейни изходни двойки, чрез които да се контролира и по 

необходимост да блокира/разблокира паркинга за напускане при всякакви други 

аварийни събития, като управлява врати, боларди и др. 

● Системата разполага със софтуерни бутони, свързани с командване на бариерите на 

всички входове и изходи по отделно, на всички зони по отделно или целия паркинг заедно 

● Системата позволява контрол на състоянието на всеки вход и изход, свързани в системата, 

и осигурява логически сигнал за съвместна работа с външна система 

● Системата автоматично архивира базите данни и позволява във всеки момент да се 

извърши контрол и отчет на наличните на паркинга автомобили по зони, наличните суми 

по автоматични каси и оператори, отчетните суми на текущи и завършени смени на 

оператори, както и инкасираните суми с отчет на приходите от плащания по билети и 

карти, глоби и отстъпки, абонаментни такси и др. 

● Консумативите са с ниска себестойност. 

 

4. Обхват 

В обхвата на настоящото задание влизат всички мерки по обновяване на функционалността на 

съществуващата инфраструктура, подмяна на съоръжения, части и компоненти, добавяне на 

нови/допълнителни съоръжения, добавяне на функции чрез твърди и меки мерки, 

включително подмяна/надграждане/добавяне на софтуер, мобилни приложения, лицензи и 

други до постигане на оптимална функционалност и потребителско изживяване актуална към 

съвременните възможности и решения, както и 5 годишна пълна гаранция на всички съоръжения, 

части, софтуер, всички твърди и меки мерки и компоненти за безпроблемна работа и пълна 

функционалност на системата. 

Изпълнителят следва да предложи оптимални съвременни решения за надграждане/обновяване на 

съществуващата система, които осигуряват следните основни принципи и функционалности: 

● Запазване на съществуващия хардуер (системи, съоръжения и компоненти) и 

използването им, където е възможно  

● Максимално надграждане на функционалността на съществуващата система 

● Мерки за максимално бърза пропускателна способност на голям брой автомобили през 

ключовите входо-изходи при запазване на контрола – подмяна на съществуващите 

бариери тип 1 съгласно приложената Ситуация със съвременни индустриален клас 

бариери, с време за отваряне и затваряне под 1,5 секунди, предназначени за високи нива 

на натоварване – не по-малко от 4 000 000 цикъла, енергоспестяващи. Съвременен 

дизайн, висококачествени материали, корпус устойчив на атмосферни условия и 

вандализъм. LED осветено рамо в червен и зелен цвят за сигнализиране на водача. 

Възможност за разпознаване на автомобилни регистрационни номера  на бариери тип 1 

съгласно приложената Ситуация. Следва да бъдат поставени камери за автоматично 

разчитане на регистрационни номера, постигащи възможно най-висок процент успешни 
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разчитания. Разпознаването следва да се осъществява в движение с определена скорост, 

без необходимост от спиране на автомобила. Разчитането да бъде интегрирано в камерата 

с възможност за безпрепятствена работа, включително при прекъсване на 

комуникационната връзка с централата. Устойчив на външни атмосферни влияния 

корпус.  

● Опции за заплащане на престоя, включително но не само: 

– Станции за автоматично разплащане – същата следва да притежава съвременен 

дизайн, голям LED дисплей, устойчив (на външни условия и вандализъм) корпус, 

съставен от висококачествени материали, при които заплащането да може да се 

извършва, както следва: 

▪ в брой - с банкноти с поне 3 номинала (5, 10, 20 лв.), с монети с поне 3 номинала 

(50 ст., 1, 2 лв.), връщане на ресто 

▪ с банкови карти - контактно и безконтактно, NFC и EMV идентификация 

▪ с мобилно приложение – QR код или Bluetooth 

– Контролни колони със съвременен дизайн, LED дисплей, устойчив (на външни 

условия и вандализъм) корпус от висококачествени материали на бариери тип 1 съгласно 

приложената Ситуация, при които заплащането да може да се извършва, както следва: 

▪ Чрез разпознаване на регистрационен номер на автомобил 

▪ с банкови карти – безконтактно, NFC и EMV идентификация – без необходимост 

от напускане на автомобила 

▪ с мобилно приложение - QR код или Bluetooth  

▪ абонаментна карта за достъп – RFID идентификация 

● Мобилно приложение за индивидуални и бизнес клиенти със съвременен дизайн и 

функционалност, което да дава възможност за предварителна регистрация, заплащане на 

престой, предварителна резервация на паркомясто, насочване на потребителя към 

паркинга и др. Регистриране и добавяне на автомобили, генериране на QR код за достъп 

и достъп чрез Bluetooth комуникация. История на резервации, престои, цени и плащания   

● Предоставяне на потребителски софтуер за управление на системата със съвременен 

интерфейс 

● Софтуер с пълна функционалност без необходимост от закупуване и/или подновяване на 

лиценз, който да позволява: разделяне, предефиниране на зони за достъп, добавяне на 

нови паркинги, зони за таксуване, часови диапазони за достъп, часови диапазони с 

различна ценова политика, статистика по потребители, по акаунти, по администратори, 

по време, дата, час и др., предупредителни и забранителни листи, графики на натоварване, 

опция за санкциониране на нарушители. 

● Възможност за непрекъсваема работа на системата в on-line и offline режим. 

● Валидиране / удължаване на престой на потребители  от администратор (по 

предварително зададени права) през софтуерно приложение, предоставяне на статистика 

на валидациите 

● Участниците следва да предложат и съответно монтират интерактивни информационни 

табели минимум на основния вход на София Тех Парк , както и на всеки от входовете на 

етажен паркинг. Участниците следва да предложат и съответно да бъдат инсталирани 

интерактивни информационни табла с информация в реално време за свободните места, 

като: 
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– на вход 1 – следва да се посочва информация относно свободните места на всеки 

от паркингите на територията на СТП,  

– на входовете на етажен паркинг – следва да се посочва свободните места по етажи 

от сграда Етажен паркинг. 

● Да се използва съществуващата оптична свързаност между компонентите на изградената 

система и ГКЦ в сграда Инкубатор 

● Основната точка на управление на системата да бъде разположена в центъра за 

видеонаблюдение в сграда Инкубатор 

● Системата да дава възможност за принудително управление на бариерите от центъра за 

видеонаблюдение по предварително зададена функционалност от администратор 

● Системата да дава възможност за управление с пълна функционалност от всяка 

отдалечена точка през интернет по предварително зададени от администратор права 

 

5. Основни предизвикателства, с които да се справя обновената система: 

 

Инфраструктурни – в процеса на планиране и проектиране на София Тех Парк достъпът до терена 

се осъществява от:  

• Бул. „Цариградско шосе“ през ул. „Ген. Йордан Венедиков“. Улицата ще бъде уширена и 

удължена до новопредвидена улица по североизточната граница на НТП (виж Ситуация).  

• Подход от югоизток от новопредвидено кръгово кръстовище на ул. „Проф. Петър 

Мутафчиев“ и нова улицата по североизточната граница на НТП.  

• Бул. „Асен Йорданов“ посредством две съществуващи еднопосочни рампи (южна –

входна и северна –изходна).  

 

Проектираната и изградена алейна мрежа на парка предвижда подходите за достъп, показани на 

Ситуация (като приложение). Алейната мрежа е проектирана да се използва с ограничен режим на 

автомобилен достъп. Режимът ще допуска трафик само на велосипеди, електромобили, и други 

незамърсяващи околната среда транспортни средства. Ще се допуска и преминаване на транспортни 

средства със специален режим на движение или МПС обслужващи територията и прилежащите 

обекти. 

Алейната мрежа е съставена от транспортни връзки, принадлежащи към второстепенната улична 

мрежа, функционално определени като събирателни и обслужващи. Общата дължина на алеите е 

около 2650 метра. Отделно, дължината на съществуващите входна и изходна рампа към бул. „Асен 

Йорданов“ общо е около 390 метра. Широчината на пътното платно на входната рампа варира между 

8 и 18 метра, а на изходната – между 6 и 7 метра. 

Към настоящия момент развитието на София Тех Парк изпреварва напредъка по изграждане на 

прилежащата улична мрежа. Обслужването на основния автомобилен трафик е ограничено от един 

единствен входо-изход на Алея 1 към бул. „Асен Йорданов“ посредством две съществуващи 

еднопосочни рампи (южна – входна и северна – изходна). Това води до необходимостта от 

гарантиране на максимално бърза и безотказна работа на системата за контрол на автомобилния 

достъп и управление на паркинги. За постигане на максимално бърз процес на валидиране на достъпа 

системата следва да има възможност да разпознава регистрационните номера на автомобилите 

включени в месечен абонамент. Същата трябва да разполага с бариери от последно поколение и най-
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висок клас на ключовите входо-изходи с голямо натоварване за гарантиране на максимално кратък 

срок на валидиране и пропускане. 

 

Нормативни 

Предстоящото въвеждане на НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И 

ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, 

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, 

БР. 80 ОТ 2018 Г.) води до необходимостта от актуализиране на съществуващия софтуер и 

осигуряване на изискванията за свързаност със системата на НАП. Това налага изпълнителя на 

проекта да интегрира не само технологично решение, а сертифицирана с НАП съгласно НАРЕДБА 

№ Н-18 паркинг система.  

 

Договорни отношения 

Съществуващия Етажен паркинг с общ капацитет 500 автомобила на територията на София Тех Парк 

се управлява от оператор – външно юридическо лице по силата на договорни отношения със София 

Тех Парк АД. Това изисква системата за контрол на автомобилния достъп и управление на паркинги 

да има възможността да анализира мястото на престой на автомобил – в етажен паркинг или извън 

него, да изчислява по различни тарифи (ако се изисква от възложителя), да таксува задължения към 

различни юридически лица (СТП и Паркинг оператор).  

 

Интегриране на нови паркинг субекти 

С изграждането на нови сгради (паркинги) на собственици различни от София Тех Парк АД е 

необходимо системата за контрол на автомобилния достъп и управление на паркинги да има решение 

за установяване на влизането на автомобили от територията на София Тех Парк в територията на 

паркинг, собственост на трето лице. Същото да се изчислява според времето за престой/преминаване 

през територията на София Тех Парк и приложимата тарифа.  

 

Временни посещения, чрез валидиране 

В определени ситуации в ежедневието на София Тех Парк е необходимо осигуряване на предплатен 

престой на автомобили на територията на Парка. Такива са случаите на организирани предплатени 

събития, посещението на спортните съоръжения с абонамент и др. В тези случаи се налага системата 

за контрол на автомобилния достъп и управление на паркинги да дава възможност на потребителя, 

по предварително зададени права, да валидира през специализиран софтуер и компютърен терминал 

престоя на автомобил (по рег. номер или по номер на билет), както в реално време (при вече паркирал 

на територията автомобил), така и предварително (чрез задаване на рег. и период от време за достъп 

и/или издаване на ваучер – физически или интерактивен). В края на всеки отчетен период системата 

трябва да може да извежда статистика по зададени параметри – период от време, потребител и др.  

 

Информирано решение 

Предвид характеристиките на София Тех Парк като размери, разстояния, специфични зони и сгради 

и тяхното предназначение системата за контрол на автомобилния достъп и управление на паркинги 

трябва да помага на потребителя да вземе информирано решение при избор на паркинг според 

локация и налични свободни места. Необходимо е минимум на основния вход на София Тех Парк, 

както и на всеки от входовете на етажен паркинг да бъдат инсталирани интерактивни информационни 
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табла с актуална информация за свободните места, като на вход 1 – свободни места по паркинг, на 

входовете на етажен паркинг – свободни места по етажи.  

 

Възможности за плащане 

За улеснение на посетителите на София Тех Парк системата за контрол на автомобилния достъп и 

управление на паркинги трябва да позволява максимално голям избор от опции за заплащане 

на престоя.  

 

Допълнителни функционалности  

При технологична възможност участниците в процедурата по избор на изпълнител могат да 

предложат допълнителни функционалности на предложената от тях система, неописани по-горе. 

Такива могат да бъдат включително, но не само: 

● Възможност за плащане на престой чрез изпращане на SMS 

● Други по предложение на участника  
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