
Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. януари 2020 г. 

В папка "АПИС Регистър": 

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - 
Камара на частните съдебни изпълнители" => "2020 г.": 

 от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1578 бр. 

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => 

"Министерство на икономиката, на енергетиката, и на туризма" => 
"Министри" => "Други": 

 Регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход 

 Публичен регистър на получилите удостоверения за дейности с дестилационни 
съоръжения по Закона за виното и спиртните напитки 

Актуализирани изложения в подпапка "Каталог на изложения": 

 Фирми, представени на Международната специализирана изложба "БУЛМЕДИКА - 
БУЛДЕНТАЛ" 

 Фирми, представени на Международната специализирана изложба "ТЕХНО МЕБЕЛ" 

 Фирми, представени на Международната специализирана изложба Machtech&Innotech 
(МашТехЕкспо) 

 Международна специализирана изложба "СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ" 

 Фирми, представени на "Арена на красотата" 

 Международно изложение за охрана, сигурност, безопасност Security Expo 

 Фирми, представени на изложението "Бебемания" - търговия на стоки и услуги за 
бебета и деца 

 Български фирми, представени на Балканско изложение за свободното време, 
игралната и развлекателната индустрия 

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. декември 2019 г. 

В папка "АПИС Регистър": 

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, 
търгове и конкурси" => "2019 година": 

 обществени поръчки – 387 бр. 

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, 
търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година": 

 от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1896 бр. 

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => 
"Министерство на земеделието и храните" => "ИА по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол": 

 Регистър на лицата, които търгуват с посевен материал от цвекло 

 Регистър на полски инспектори по чл. 9, ал. 2 от Наредба 4 от 2011 г., получили 
разрешение, съгласно чл. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал 



 Регистър на лаборатории получили разрешение за извършване на лабораторни 
анализи за посевни качества на семената 

 Регистър на издадените разрешения по чл. 6 от Наредба 3 от 2019 г. за предлагани на 
пазара семена, предназначени за научни цели, селекционна дейност или 
предназначени за опити 

 Регистър на лицата преминали курс на обучение по лабораторни методи за анализ на 
семена в Централната лаборатория на ИАСАС и получили сертификат 

 Регистър на физически лица (пробовземачи) получили разрешение за пробовземане 

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

 Регистър на фирмите и центровете, предоставящи обучение за защита и хуманно 
отношение към животните 

 Списък на лицата преминали обучение по хуманно отношение към животните 

 Списък на висшите училища и институции, които имат одобрени програми на тема 
"Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от 
професионална категория на употреба" 

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => 
"Министерство на здравеопазването" => "Министър на здравеопазването": 

 Регистър на максималните цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско 
предписание 

 Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско 
предписание 

 Списък на трансплантационните центрове 

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. ноември 2019 г. 

В папка "АПИС Регистър": 

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, 
търгове и конкурси" => "2019 година": 

 обществени поръчки – 968 бр. 

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, 
търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година": 

 от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1879 бр. 

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => 
"Министерство на вътрешните работи" : 

 Издадени и отнети разрешения за осъществяване на дейности по чл. 129, ал.2 от 
Закона за Министерството на вътрешните работи 

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => 
"Министерски съвет" => "ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"": 

 Регистър на задължените лица по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за 
периода 30.04.2019 г. - 30.04.2020 г. 



Актуализирани изложения в подпапка "Каталог на изложения": 

 Архитектура, строителство, обзавеждане - НДК (СТРОЙКО 2000) 

 Фирми, представени на Международната специализирана изложба за 
хлебопроизводство и сладкарство "БУЛПЕК" 

 Фирми, представени на Международна специализирана изложба Interfood & Drink и 
Международна специализирана изложба "Хотелско, ресторантско и СПА оборудване и 
обзавеждане СИХРЕ (SIHRE)" 

 Фирми, представени на Международното специализирано изложение за месо и месни 
продукти "МЕСОМАНИЯ" 

 Фирми, представени на Международната изложба "Светът на млякото" 

 Фирми, представени на Международната изложба "Салон на виното" 
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