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СПИСЪК НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ 

1. инж. Анелия Черногорова – независим оценител, притежаващ:Сертификат за 

оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти №100101088 от 14 

декември 2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България. 

2. „М Консулт Комерс“ ООД – гр. София, с управител инж. М. Григорова, притежаващо: 
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и 

съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната  собственост и други фактически 

отношения, търговски предприятия и вземания с рег. №900400028 от 20 юли 2010 г., 

издаден от Камарата на независимите оценители в България и Лиценз №6171 от 2 

септември 1997 г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на 

интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения и цели 

държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски 

дружества, издадено от Агенция за приватизация. 

3. „Виона Ко“ ООД, с управител инж. Димитър Николов, притежаващо: Сертификат за 

оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, 

търговски предприятия и вземания с рег. №900300079 от 9 ноември 2010 г., издаден от 

Камарата на независимите оценители в България и Сертификат за оценителска 

правоспособност за оценка на недвижими имоти с рег. №100100227 от 14 декември 2009 г., 

издаден от Камарата на независимите оценители в България.  

4. „Консултантска къща Амрита“ ООД,  с управител Веселина Генева, притежаващо: 

Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и 

съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната  собственост и други фактически 

отношения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, 

други активи (ново и съвременно българско изобразително изкуство и антиквариат), 

финансови активи и финансови институции с рег. №9022700064 от 18 ноември 2019 г., 

издаден от Камарата на независимите оценители в България. 

5. „БУЛКАРГО“ ЕООД, с управител Ивайло Гетов, притежаващо: Сертификат за 

оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, 

търговски предприятия и вземания с рег. №903300032 от 16 август 2016 г., издаден от 

Камарата на независимите оценители в България. 

 

Настоящият списък на оценителите влиза в сила от датата на утвърждаването му със 

заповед №ОА-118/13.04.2022 г. и може да бъде изменян и допълван от Областния 

управител на Софийска област. Същият да бъде публикуван на официалната интернет 

страница на Областната администрация на Софийска област: www.sofoblast.bg 

 

 

 


