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Областна администрация Разград

Община Разград
Община Разград

Площ

655.43 km²

Население

56 189 души

Икономика

Водещи отрасли в икономиката на общината са фармацевтиката,
машиностроенето, селското стопанство, хранително-вкусовата,
шивашката и леката промишленост.
Структуроопределящи фирми:
„Балканфарма” АД – производство на субстанти и лекарствени
форми за хуманната медицина
„Биовет” АД – производство и търговия с ветеринарномедицински продукти, препарати за селското стопанство и
лекарствени средства за хуманната медицина
„Амилум България” ЕАД – производство на нишестета,
глюкозни сиропи, кристална и течна декстроза, вискофруктозни
царевични сиропи и малтодекстрини
„Млин - 97” АД – производство наразлични видове брашна,
хляб, хлебни изделия, сладкарски изделия, хлебни деликатеси,
солети и търговия с тях
„Пилко” ЕООД – производство на пилешко месо
„Дружба” АД – производство на бутала, бутални болтове,
бутални пръстени и др. за автомобили, трактори и други
превозни средства, алуминиеви отливки
„МАТ” ООД – производство на аварийни скоби за етернитови,
пластмасови, чугунени и стоманени тръбопроводи
„Инокс” ООД – производство на специфични машини и
съоръжения от химическата и хранително-вкусова
промишленост
Лека промишленост: „Микро – 67” АД, „Разград Полиграф”
ООД, „Добрев прес” ЕООД
Шивашка промишленост: „МАГИ-КА” ООД, „Мелиса-текстил”
ООД
Строителство: “Пътно строителство” АД, “Строймонтаж” ЕАД,
“Абритус” ЕООД, “Строител” ЕАД, "Лудогорие” ООД
Селско стопанство: „Аграком” ООД, „Агростил” ООД,
„Агробул – Р” ООД, „Агротех” ООД
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Културно-историческо
наследство, събития и
природни
забележителности

Археологически резерват „Абритус”
Регионален исторически музей Разград
Архитектурно-исторически комплекс „Вароша”
Етнографски музей;
Музей „Станка и Никола Икономови”
Къща-музей „Димитър Ненов”
Къща-музей „Акад. Анание Явашов”
Художествена галерия „Професор Илия Петров”
Часовникова кула
Момина чешма
Джамия „Ибрахим паша”
Етнографски комплекс с. Побит камък
Панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и
художествените занаяти
Белите нощи на Разград
„Есенни бардове“ - фестивал на поетите с китара
Международен конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов“
Национален младежки симпозиум по скулптура
Международен пленер по живопис.
Туристическа зона за отдих „Пчелина”

Приоритети за
развитие на общината

Приоритет 1 – Развитие и повишаване конкурентоспособността
на общинската икономика;
Приоритет 2 – Планово изграждане, рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура;
Приоритет 3 – Подобряване на условията за живот в общината;
Приоритет 4 – Развитие и укрепване на институционалната
среда и обществени партньорства.

Местоположение
Контакти

гр.Разград, 7200
бул. „Бели Лом“ №37А
тел: (084) 660 091,(084)660 092
факс: (084) 660 090
e-mail: obshtina@razgrad.bg
web:www.razgrad.bg

Кмет

Денчо Бояджиев
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Вижте по-голяма карта
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