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Информация 

за „Земинвест” ЕАД, гр. София 

 

„Земинвест” ЕАД, гр. София е търговско дружество със сто процента 

държавно участие в капитала, в което правата на държавата, като 

едноличен собственик на капитала на дружеството, се упражняват от 

министъра на земеделието.  

Органи на управление са едноличният собственик на капитала и 

съветът на директорите. 

„Земинвест” ЕАД, гр. София има следния предмет на дейност: 

инвеститорски контрол в строителството и проектирането, дейности по 

земеразделяне и комасация (експертни оценки), организация, 

изпълнение и контрол на селскостопански обекти, независим строителен 

надзор по проектиране и строителство, издирване, приемане и 

узаконяване на държавно имущество, представляващо установен 

държавен дял в заличените организации по § 12 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, което не се стопанисва и не е прието от друга 

държавна структура или търговско дружество с държавно участие от 

системата на министерството, отдаване под наем на имущество, почивно 

дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство; рибовъдство и търговия 

с  риба и рибни продукти и всякакви други дейности и услуги, 

незабранени със закон в страната.  

Административната дейност на „Земинвест” ЕАД, гр. София, се 

осъществява на адреса на управление на дружеството в град София,           

бул. „Христо Ботев” № 17.  



Капиталът на дружеството е в размер на 3 743 101 лева, 

разпределен в 3 743 101 броя поименни акции с номинална стойност по 1 

/лев/ всяка една. 

Стратегическата цел на „Земинвест” ЕАД, гр. София, е подобряване 

на изпълняваните дейности, в това число осигуряване на качествено 

водоснабдяване и ефективно използване на активите на дружеството. 

Предизвикателствата към „Земинвест” ЕАД, гр. София, са свързани 

основно с повишаване на реализираните приходи и подобряване на 

неговото финансово състояние предвид отчитания отрицателен финансов 

резултат през последните години.  

 „Земинвест” ЕАД, гр. София, приключва 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

със загуба. Към 30.09.2022 г. дружеството е с отрицателен финансов 

резултат, като отчита намаление на приходите, разходите и на 

вземанията, и увеличение на задълженията спрямо същия период на 

предходната година. 

 


