
Приложение № 4 към т. 11 от Публичната покана 

Информация  

за Държавно предприятие „Кабиюк”, гр. Шумен 

Държавно предприятие „Кабиюк”, гр. Шумен, e създадено със 

Закона за животновъдството на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския 

закон през 2004 г.  

Органи на управление са министърът на земеделието и 

управителният съвет. 

В предмета на дейност на предприятието се включват племенно-

селекционна и развъдна дейност в областта на животновъдството и 

растениевъдството, съхранение и усъвършенстване на ценни, редки и 

изчезващи породи животни, птици, видове растения с национална 

значимост, производство и реализация на племенни животни, сортови 

семена и селскостопанска продукция, музейна дейност, продажба на 

стоки от собствено производство и др.  

Държавно предприятие „Кабиюк”, гр. Шумен, извършва дейности, 

свързани с поддържане на автохтонни и други ценни породи от 

Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като 

национално богатство. 

Административната дейност на Държавно предприятие „Кабиюк”, 

гр. Шумен, се осъществява на адреса на управление на предприятието 

в град Шумен, квартал Макак. Средносписъчният брой на персонала 

през 2021 г. е 103 работници и служители. 

Имуществото на предприятието, предоставено от държавата, е в 

размер на 6 992 000 лева.  

Стратегическата цел на Държавно предприятие „Кабиюк”,           

гр. Шумен, е да продължи да извършва дейностите по поддържане и 

съхранение на Националния генофонд по животновъдство, както и да 

продължи и да увеличи производството на племенни животни и на 

растениевъдна продукция за осигуряване на фуражния баланс за 



изхранване на животните. Предизвикателствата към предприятието са 

свързани със спецификата на дейността му и включват поддържането 

на доброто състояние на животните, повишаване на добивите от 

растениевъдството и високата себестойност на продукцията  в 

говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството.  

Държавно предприятие „Кабиюк”, гр. Шумен, приключва 2019 г. и 

2021 г. с положителен финансов резултат, при отчетена загуба за          

2020 г. Към 30.09.2022 г. предприятието приключва с печалба, като 

отчита увеличение на приходите и разходите, и намаление на 

вземанията и задълженията спрямо същия период на предходната 

година.  

 

 

 


