ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към чл.8 ал.4
Обхват на данни за преминали ППС през зоната на мониторинг на стационарни и/или
мобилни контролни единици на АПИ, предоставяни от
Електронната система за събиране на пътни такси (ЕССПТ) на АПИ на
информационните системи на МВР за установяване на извършени нарушения по ЗДвП и
Кодекса за застраховане
I. Уеб–услуга за предоставяне на данни от ЕССПТ
 Уникален идентификатор на преминаването на превозно средство (ПС);
 Вид на крайпътната станция, регистрирала преминаването - стационарна, мобилна;
 Дата и час на регистриране на преминаването на ПС;
 Дата и час на първо съхраняване на записа в ЕССПТ;
 Уникален идентификатор на крайпътната станция, регистрирала преминаването на
ПС - номенклатура;
 Данни за разпознати предна и задна регистрационна табела на преминалото ПС:
o Регистрационен номер - буквено-цифров низ без разделители;
o Държава на регистрация - код по ISO-3166;
o Ниво на достоверност на автоматичното разпознаване - %;
o Идентификатор на камерата, заснела преминаването - уникален за крайпътната
станция и идентифицира лентата, в която се е движил автомобила;
 Данни от модула за обединяване:
o Държава на регистрационният номер ;
o Регистрационният номер на превозното средство, ;
o Ниво на достоверност на регистрационния номер на превозното средствоот модула
за обединяване;
 Регистрационен номер, валидиран ръчно от оператор на Мобилна контролна единица
(МКЕ) - буквено-цифров низ без разделители;
 Държава на регистрация на регистрационния номер, валидирана ръчно от оператор на
МКЕ - код по ISO-3166;
 Категория на ПС по Тарифата за пътни такси - номенклатура;
 Ниво на достоверност на класа на ПС - %;
 Измерена скорост на преминалото ПС;
 Определен общ брой оси на ПС или състава от превозни средства/ремаркета;
 Тегла на натоварване на осите на дясната гума - списък;
 Тегла на натоварване на осите на лявата гума - списък;
 Бруто тегло на ПС;
 Разпозната табела за превоз на опасни стоки (табела ADR), засечена от модула за
автоматично разпознаване на регистрационните номера - буквено-цифров низ;
 Ниво на достоверност на разпознаване на табела ADR за превоз на опасни стоки - %.
II. Уеб–услуга за предоставяне на веществени доказателствени средства за целите на
административнонаказателното производство от ЕССПТ
Заявка:
 Уникален идентификатор на преминаването на ПС
Резултат:
 налични снимки или видеозапис от преминаването на ПС през зоната на
мониторинг на съответната контролна единица

