
Промишленост 
Едно от промишленните  

предприятия с най- голям 
капацитет е  "Тракция"АД - 

Вагоноремонтен завод на в който 
са обхванати около 250-300 

работника. В общинския център 

съществува и едно предприятие 
за преработка на растително олио 

- Маслобойна  "Октопод" ООД, 
където препитание намират около 

80-90 човека.В различните 
селища има частни фирми и земеделски коперации основно в 

търговията, мелничарската, млекобреработвателната и 

маслодобивната промишленост. 

 

 

Селско стопанство 
Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 77% от 

общата територия на общината и благоприятните почвено-климатични 
условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. 

Обработваемата земя в общинта през 2005г. е 146 144 дка. Средно на 
жител на общината се падат по 16.72 дка, което превишава средния 

размер за страната.  

Приблизително 54% от площите в общината се засяват със зърнени 
култури - пшеница, ечемик, царевица, като добивите от пшеница и 

ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и 
площите със слънчоглед - 24%.През последните години явно се 

обръща по голямо внимание и на културите като лавандула, 
колиандър, рапица и др.  

 

Животновъдство 
Промяната в структурата на обработваемата земя ще даде възможност 

за подобряване на фуражната база в района на общината , а от там и 

поле за задържане на поголовието на животните. 
Тенденцията през годините е постепенно намаляване на броя на 

отглежданите животни. Една голяма част от тях се гледат за 
задоволяване на собствените нужди. 
Няма изградени 

съвременни 
специализирани ферми за 

отглеждане на 
животни.Общите 

показатели в 

животновъдството през 
последните години имат 

значителни отклонения., 
като тенденцията е в 

намаляването на техния 
брой. Отглеждането на крави и овце за млеконадой е  без перспектива 

за този отрасъл. Има и създадени традиции, които биха спомогнали за 

по-бързото приобщаване на населението към новите екологически 
изисквания при производството на мляко, месо и яйца. 

От справката се вижда, че поголовието на основните видове животни 
е тенденция на намаляване. Причините са основно в крайно ниските 

изкупни цени. 

 

 

 


