
Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. декември 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 – 1360 бр. 

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - 

Решения": 

 Решения и определения – 821 бр. 

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. ноември 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 – 1797 бр. 

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. октомври 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 – 2166 бр. 

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

 Решения и определения – 730 бр. 

Нов списък в подпапка "Данъчни регистри - списъци" => "НАП - длъжници и 
други списъци" => "Актуални списъци": 

 Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между 
виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на 
портфейли, които предлагат попечителски услуги 

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => 
"Министерски съвет" => "ДАМТН и БИМ": 

 Списък на лицата, оправомощени да извършват контрол на ефективността на 
системите за улавяне на бензиновите пари (СУБП) 

 Регистър на одобрените типове (ИАСУТД) и локални мрежи от фискални устройства 

 Регистър на издадени/отказани сертификати по модул В "Изследване на типа" 



 Регистър на одобрени по Системата по качеството (СК), отказани или оттеглени 
одобрения на СК по модул D "Осигуряване на качеството на производство" 

 Регистър на сертифицирани референтни мaтeриали 

 Регистър на одобрените типове средства за измерване 

 Регистър на одобрените типове таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) 

 Разрешения за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални 
устройства/ИАСУТД 
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