
Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. февруари 2022 г. 

В папка "АПИС Регистър": 

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - 
Камара на частните съдебни изпълнители" => "2022 г.": 

 Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1126 бр. 

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - 

Решения": 

 Решения и определения – 1073 бр. 

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. януари 2022 г. 

В папка "АПИС Регистър": 

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - 
Камара на частните съдебни изпълнители" => "2022 г.": 

 Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 450 бр. 

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. декември 2021 г. 

В папка "АПИС Регистър": 

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - 

Камара на частните съдебни изпълнители" => "2021 г.": 

 Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 455 бр. 

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - 
Решения": 

 Решения и определения – 705 бр. 

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => 
"Министерство на земеделието и храните" => "Българска агенция по 
безопасност на храните" => "Актуални списъци": 

 Списък на издадени Разрешения за временно разрешаване на въвеждане, движение, 
притежаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти 
за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, 
сортов подбор и селекция, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 12 от Закона за защита на 
растенията 

 Списък на Карантинни пунктове /Съоръжения за задържане в Република България/ 

 Списък на лабораториите за официален контрол на фуражи 

 Списък на лабораториите за контрол на сурово мляко 

 Регистър на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при 
интензивно мускулно натоварване, пуснати на пазара 

 Регистър на обектите за дребни преживни животни 



 Регистър на обектите за едри преживни животни 

 Национален Регистър на бизнесоператорите, които извършват търговия с храни от 
разстояние 

© Апис Европа АД 


