Приложение № 1
към чл.7 ал 11
Обхват на данни, обменяни
между Електронната система за събиране на пътни такси (ЕССПТ) на АПИ и
информационните системи на МВР за пътен контрол и административнонаказателна
дейност за целите на установяване на нарушение по чл. 179, ал. 3-3б от ЗДвП
I. Уеб–услуга за проверка за наличие/отсъствие на нарушение с пътно превозно средство,
ползващо платената пътна мрежа, за което е дължима винетна такса по чл. 10, ал.1, т. 1 от
ЗП (по чл.7 ал.1 от Инструкцията)
 Заявка:
o Номер на регистрационни табели на ППС: буквено-цифров низ без разделители;
o Държава на регистрация: код по ISO-3166
 Резултат:
 Означение за наличие на нарушение, за което следва да бъде издаден акт за
установяване на административно нарушение (АУАН), или за отсъствие на
нарушение – Да/Не;
 Описание на основанието - при наличие на нарушение, за което следва да бъде
издаден АУАН:
o Не е заплатена винетна такса, за което нарушение за текущото денонощие
не е издаден ЕФ/не е установено от технически средства на АПИ, не е
съставен АУАН и/или не е заплатена компесаторна такса.
II. Уеб–услуга за издаване на АУАН при наличие на нарушение с пътно превозно средство,
ползващо платената пътна мрежа, за което е дължима винетна такса по чл. 10, ал.1, т. 1 от
ЗП (по чл.7 ал.3 във връзка с ал.2 от Инструкцията)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Заявка:
Номер на регистрационни табели: буквено-цифров низ без разделители;
Държава на регистрация: код по ISO-3166
Вид на МПС: низ;
Марка на МПС: низ;
Модел на МПС: низ;
Номер на регистрационни табели на теглено ремарке: буквено-цифров низ без
разделители;
Държава на регистрация на теглено ремарке: код по ISO-3166
Вид на теглено ремарке: низ;
Марка на теглено ремарке: низ;
Модел на теглено ремарке: низ;
Имена на актосъставител: низ
Длъжност на актосъставител : низ
ОДМВР на актосъставител : низ
Структура на актосъставител : низ
Данни на свидетели : списък
o Имена: низ;
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o
o
o
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o

o ЕГН: низ;
o Адрес
Идентификационни данни на нарушител:
o За български граждани и чужди граждани с продължително или постоянно
пребиваване в Р България и граждани на ЕС, пребиваващи в Р България:
 ЕГН/ЛНЧ/ЛН: низ
 Националност – код по ISO-3166;
 Имена: низ
o За чужди граждани без продължително или постоянно пребиваване в Р
България:
 Имена: низ
 Националност – код по ISO-3166;
 дата на раждане;
Адрес на нарушител: низ
Възраст на нарушител: число
Месторабота на нарушител: низ
Данни за СУМПС на нарушител:
o Номер: низ;
o Категория: низ;
o Дата на издаване;
o За СУМПС, издадено от България - структура на МВР: низ
o За СУМПС, издадено от друга държава: - Държава на издаване: код по ISO-3166
Данни за нарушението
o Дата и час: формат по ISO-8601
o Нарушена разпоредба - член, алинея, точка, буква: низ
o Място на извършване : низ
o Обстоятелства на нарушение: низ

Резултат – всички елементи са задължителни
Номер на АУАН – уникален идентификатор на документ по ЗАНН в системата на НТУ
IBAN на банкова сметка за плащане - код;
BIC на банкова сметка за плащане - код;
Наименование на банката - низ;
Титуляр на сметката - низ;
Код за плащане – низ;
Размер на компесаторна такса – число.

III. Web услуга за съставен АУАН от СВИП
 Номер на АУАН – уникален идентификатор на документ по ЗАНН в системата на
НТУ
 Дата на съставяне
 Дата на нарушение
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 Нарушени разпоредби от ЗДвП - списък
o Член
o Алинея
o Точка
o Буква
 Идентификационни данни на нарушител:
o За български граждани и чужди граждани с продължително или постоянно
пребиваване в Р България и граждани на ЕС, пребиваващи в Р България:
 ЕГН/ЛНЧ/ЛН: низ
 Националност – код по ISO-3166;
 Имена: низ
o За чужди граждани без продължително или постоянно пребиваване в Р
България:
 Имена: низ
 Националност – код по ISO-3166;
 дата на раждане;
IV. Web услуга за корекция на данни за предаден АУАН от СВИП
 Номер на АУАН
 Дата на съставяне
 Орган, издал документа (МВР, НТУ, АМ)
 Дата на нарушение
 Нарушени разпоредби от ЗДвП - списък
o Член
o Алинея
o Точка
o Буква
 Идентификационни данни на нарушител:
o За български граждани и чужди граждани с продължително или постоянно
пребиваване в Р България и граждани на ЕС, пребиваващи в Р България:
 ЕГН/ЛНЧ/ЛН: низ
 Националност – код по ISO-3166;
 Имена: низ
o За чужди граждани без продължително или постоянно пребиваване в Р
България:
 Имена: низ
 Националност – код по ISO-3166;
 дата на раждане;
V. Web услуга за промяна на статус за предаден АУАН от СВИП
 Номер на АУАН
 Статус – номенклатура
 Дата на промяна на статуса
VI. Web услуга за предоставяне на данни за влязло в сила НП, по АУАН, предоставен от
СВИП
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Номер на АУАН
Номер на НП;
Дата на издаване на НП;
Дата на влизане в сила на НП;
Нарушени разпоредби от ЗДвП - списък
o Член
o Алинея
o Точка
o Буква
 Санкционни разпоредби
o Член
o Алинея
o Точка
o Буква
VII.








VIII.




Web услуга за промяна на данни за НП, предоставено от СВИП
Номер на НП;
Номер на АУАН;
Дата на издаване на НП;
Дата на влизане в сила на НП;
Нарушени разпоредби от ЗДвП - списък
o Член
o Алинея
o Точка
o Буква
Санкционни разпоредби
o Член
o Алинея
o Точка
o Буква
Web услуга за промяна на статус за предадено НП от СВИП
Номер на НП
Статус – номенклатура (обжалвано, потвърдено, отменено, видоизменено, платено,
пожасено по давност)
Дата на промяна на статуса
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