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Информация 

за „Сортови семена - Елит” ЕАД, гр. София 

 

„Сортови семена - Елит” 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. 

В предмета на дейност на „Сортови семена - Елит” ЕАД, гр. София, 

се включват: селекционна дейност, сортоподдържаща селекция по 

веригата на целия възпроизводствен процес; производство, заготовка и 

съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на 

семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди; 

търговия със семена и посадъчен материал и други. Основните групи 

услуги, извършвани от дружеството са производство на семена от 

хибридна царевица; заготовка и съхранение на семена и стокова 

продукция от селскостопански полски култури; закупуване и продажба 

на семена от полски култури. 

Административната дейност на „Сортови семена – Елит” ЕАД,      

гр. София, се извършва от Централно управление, което се помещава 

на следния адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 125, като 

дружеството разполага и с един производствен клон - „Завод за сушене 

и калибриране на хибридна царевица” в град Кнежа.  

Капиталът на дружеството е в размер на 745 482 лева, 

разпределен в 745 482 броя поименни акции с номинална стойност по 1 

/един/ лев всяка една. 



Стратегическата цел на „Сортови семена – Елит” ЕАД, гр. София, е 

увеличаване на  обема на реализираната продукция, както и 

предлагане на по-широка сортова гама от житни култури. 

Предизвикателствата към дружеството са свързани основно с 

подобряване на финансовото състояние и повишаване на 

реализираните приходи предвид отчитания отрицателен финансов 

резултат през последните години.  

 „Сортови семена – Елит” ЕАД, гр. София, приключва 2019 г.,  

2020 г. и 2021 г. със загуба. Към 30.09.2022 г. дружеството също е с 

отрицателен финансов резултат, като отчита намаление на приходите и 

на разходите, както и увеличение на задълженията спрямо същия 

период на предходната година.  

  

 


