Икономика
Преобладаващата икономическа специализация на общината в сферата на преработваща
промишленост е исторически предопределена. Преди промените от 1989 г. територията е
промишлен център в източната периферия на област Велико Търново с развити
дървопреработвателна, хранително-вкусова, шивашка и др. промишлености.
Общинската икономика е с дял от 3.5 % от нетните приходи от продажби, 4.2 % от
дълготрайните материални активи и 3.1 % от заетите лица на област Велико Търново.
Броят на икономически активните предприятия в общината е 286 и представлява дял от
2.8 % от предприятията в цялата област Велико Търново.
По отношение на броя на функциониращите предприятия и общия размер на
произведената продукция на територията се регистрира тенденция към повишаване
ефективността на местната икономика, изразяваща се в намаляване на броя на предприятията и
нарастване на размера на произведената продукция.
Микропредприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни
предприятията – 89.2 %. На тях се пада дял от 28.8 % от заетите лица, 20.4 % от произведената
продукция и 27.8 % от нетните приходи от продажби. Малките предприятия са с относителен
дял 8.4 % и на тях се пада 22.6 % от заетите лица, 25.3 % произведената продукция, 25.81 % от
приходите от дейност, 24.5 % от нетните приходи от продажби и 37.1 от дълготрайните
материални активи. Средните предприятия са само 7, но те представляват гръбнака на
местната икономика. На тях се пада дял от: - 48.6 % от заетите лица;- 54.2 % от произведената
продукция; - 48.8 % от приходите от дейност;- 47.7 % от нетните приходи от продажби;- 37.6
% от ДМА.Средните предприятия са в сферата на преработващата промишленост.
Селско, горско и рибно стопанство
Земеделските територии обхващат 67.1 % от територията на общината, а горските територии са
24.8 %. В сектора работят 53 предприятия и произведената продукция представлява 29.6 % от
произведеното в общината. Секторът разполага с 33.3 % от приходите от дейност, 23.8 % от
нетните приходи от продажби, 56.5 % от дълготрайните материални активи и 22.5 % от
заетите лица.
Представените данни показват, че сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ независимо от
трудностите от обективен и субективен характер е ключов за община Стражица и той
продължава да се развива успешно.
Земеделските земи в общината по данни на ОС “Земеделие”-Стражица са 303 438 дка, в т. ч.Ниви – 253 362 дка (83.5 %);- Ливади и пасища – 36 783 дка (12.1 %);- Трайни насаждения (вкл.
лозя) – 13 293 дка (4.4 %).
Преобладаващият дял от обработваемите земеделски земи се заема от зърнените и
маслодайните култури. По данни на ОС „Земеделие” най-много площи заема пшеницата
(65.631 дка), слънчогледа (68.225 дка) и царевица (19.788 дка.). Добри перспектива имат:
зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството. Отдалечеността от промишлени
замърсители е добра предпоставка за производството на екологично чиста селскостопанска
продукция и провеждане на биоземеделие.
Птицевъдството е широко застъпено и е представено от 901 000 бр. птици. Доминира особено
отглеждането на бройлери, Говедовъдството e представено от 65 регистрирани кравеферми за
производство на краве мляко, в които се отглеждат 2250 говеда. Овцевъдството е представено
от 5823 бр. овце, но техният брой намалява. Свинете са 3522 бр. а козите 2582 бр. Овцете,
козите и свенете нямат пазарна ориентация, а по-скоро допълват фонда на натуралните
стопанства.Добра възможност за развитие на рибовъдството дават 30-те микроязовира на

територията на общината Пчеларство е представено от 5 165 пчелни семейства. Релефът,
флората и екологично чистата среда в общината са особено подходящи за развитието на
пчеларството.
Горският фонд на общината е 144282 дка. Дърводобивът е умерено развит и има налични
дивечовъдни станции. Преобладават широколистните гори. Регистрирани са 23 обекта за
преработка и експедиране на дървесина Развитието на дейностите, свързани с
възпроизводството, ползването и опазваните на горите, създава работни места за част от
населението на общината.
Индустрия
Секторът на индустрията е структуроопределящ отрасъл в община Стражица и най-вече
отрасъл «Преработваща промишленост». Отрасълът заема дял от 7 % (20) от регистрираните
фирми, 51.1 % от заетите лица, 58.6 % от произведената продукция, 44.6 % от приходите от
дейност, 50.7 % от нетните приходи от продажби и 28.9 % от дълготрайните материални
активи. Водещо значение в общинската икономика има преработващата промишленост.
Основните предприятия в преработващата промишленост са разположени в град Стражица и
по-големите населени места:
- КОРАДО – България АД, гр. Стражица, ул. "Гладстон" №28. Завод за панелни стоманени
радиатори, специални радиатори за бани и интериори,закрепващи елементи, камини на твърдо
гориво. Водещ производител на стоманени радиатори в България.
- “ВЕЛПА 91” АД, гр. Стражица, ул. “ Гладстон” № 36. Предмет на дейност - производство на
вълнообразен картон от 2, 3 и 5 слоя, хартии, микровелпапе, транспортни опаковки тип
американски с вътрешни детайли.
- ТПК „ЕЛЕКТРА“, гр. Стражица, ул. „М. Друмев“ №10. Предмет на дейност – производство на
ел. нагреватели по шведска технология с машини и съоръжения на фирма „Кантал“ - Швеция.
Фирмата разполага със собствена производствената база, която е разположена на площ 6 дка.
- “ПИМЕНС” ООД, гр. Стражица, ул. "Крайбрежна" №3. Предмет на дейност - производство,
преработка и търговия с птиче месо.
- "ХЛЕБОЗАВОД - СТРАЖИЦА" ЕООД, гр. Стражица, ул. “Белянка”. Създаден през 2000
година с основен предмет на дейност производство на хляб и хлебни изделия. През 2006 година
се извършва реконструкция на производствените мощности, направени са инвестиции за над
един милион евро, в резултат на които производствения капацитет достига около 70 000 броя
хляб на ден.
- “АГИС” ООД, гр. Стражица, ул. “Уилям Гладстон” № 12. Мелница от ново поколениепроизводство на всички видове брашна с много високо качество.
- "ЗОРНИЦА - КЕСАРЕВО" АД, с. Кесарево. Производство, преработка и търговия с птиче
месо;
- "ВАРОША" ЕООД, с. Камен. Млекопроизводство, млекопреработка, производство на млечни
продукти.
Строителство Произведената продукция в сектора има символичен дял и представлява 1.2 %
от произведената продукция, 1.0 % от нетните приходи от продажби и 1.2 % от заетите лица.
Местните фирми са предимно малки, насочени към извършване на ремонтни дейности,
реконструкция и жилищно строителство. Строителството ще продължи да бъде важен носител
на икономическа активност в общината и региона особено след преодоляване на
икономическата криза и в периода на очаквания растеж.
Услуги Секторът на услугите формира значителна част от реализираните приходи от
икономика и заетост в общината и е важен фактор за повишаване качеството на живот на
населението във всички населени места, като по този начин допринася за стабилизиране на

селищната мрежа и противодейства на процеси на обезлюдяване на населени места. Секторът
заема дял от 69.6 % (199) от регистрираните фирми, 24.0 % от заетите лица, 9.4 % от
произведената продукция, 20.4 % от приходите от дейност, 23.8 % от нетните приходи от
продажби.
Отрасълът „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” е най-силно представения
като икономически резултати и работни места в сегмента на услугите с 44.2 % от
регистрираните фирми в общината, 18.3 % от заетите лица, 18.2 % от приходите от дейност и
21.3 % от нетните приходи от продажби.
Инвестиции Тенденцията е към нарастване на размера на акумулираните преки чуждестранни
инвестиции.

