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ПОКАНА  
ДО  

РЕГИСТРИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ  

В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА  

НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  

ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ  

И ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

 

ДО 

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б 

email: office@ciab-bg.com 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 35, чл. 37 и чл. 41 от Вътрешни правила при управление и 

разпореждане на имоти и вещи държавна собственост и във връзка с допълнение на  

„СПИСЪК НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ”, утвърден със заповед №ОА-118/13.04.2022 г. на 

Областния управител Софийска област, Областната администрация на Софийска област 

отправя настоящата покана за подаване на заявления - оферти от независими оценители за 

изготвяне на оценки за недвижими имоти държавна собственост /земя и сгради/.  

Предимство при кандидатстване ще имат оценители, които имат представителство 

на територията на Софийска област.  

Предвид изложеното по-горе и при проявен интерес от Ваша страна, най-учтиво Ви 

моля да отправите Вашите писмени оферти за прогнозен размер на услугата в 

деловодството на Областната администрация на Софийска област, като приложите и 

получените от Вас сертификати за придобита правоспособност на независим оценител, 

съгласно Закона за независимите оценители, в срок до 02.03.2023 г. 

За допълнителна информация за недвижимите имоти държавна собственост, 

предоставени за разпореждане и управление на Областния управител на Софийска област, 

както и за други въпроси се обръщайте към инж. Мими Минева – началник на отдел 

„Държавна собственост и документален фонд“, дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост“ при Областната администрация на 

Софийска област, телефон за контакти: 02/ 9301 817.  

Също така, справка за недвижимите имоти държавна  собственост, предоставени за 

разпореждане и управление на Областния управител на Софийска област може да 

направите на официалната интернет страница на областната администрация: 

sofoblast.egov.bg, 
 

 

 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ  (П) 

Областен управител 

на Софийска област 
 


