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

В папка "АПИС Регистър": 

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

 Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1258 бр. 

Нов списък в подпапка "Указател на административни структури" => 

"Списъци по Закона за мерките срещу изпирането на пари" => "Списъци на 
лица, заемащи висши публични длъжности" => "Списъци, публикувани през 
2016 - 2020 г.": 

 Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности - местни избори, към 
02.03.2020 г.  

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => 
"Министерство на околната среда и водите": 

 Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 
111, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда 

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

В папка "АПИС Регистър": 

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

 Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2072 бр. 

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

 Решения и определения – 1047 бр. 

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => 
"Министерство на финансите" => "Агенция "Митници"": 

 Публичен регистър на временно регистрираните получатели на акцизни стоки 

 Публичен регистър на регистрираните получатели на акцизни стоки 

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 
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