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Община Смолян е разположена в централната част на Родопите в южна България. Територията е с 
планински релеф, с изобилие от иглолистни гори и пасища. Средната надморска височина е около 
1000 м. Родопският релеф е съчетание от високи била, разделени от дълбоки речни долини. 

 

Икономика и бизнес 
 
Водещи за икономиката на Община Смолян са леката промишленост (предприятия за производство 
на хляб и хлебни изделия, месо и млекопреработване, шивашки фирми и текстилни предприятия). 
Добре застъпени са също и дърводобивната и дървопреработвателната промишленост, 
производството на кабели и проводници, инструментална екипировка, високополимерни изделия и 
градинска мебел, металорежещи машини, както и производство на пластмасови изделия и детайли 
за автомобилната промишленост. 

В Община Смолян са регистрирани около 2000 фирми със сравнително ниска производителност, а 
процентът на безработицата е над средния за страната (16.3%). Същевременно община Смолян е 
важен търговски и туристически център и заема водещо място в икономиката на областта. Тук са 
съсредоточени над 80% от икономическия потенциал и се реализират над 2/3 от приходите на 
областта.  

С най-високи икономически показатели е търговията, следвана от туризма и услугите. 
По отношение на аграрният сектор районът не е земеделски и не е подходящ за развитие на 
интензивно селско стопанство. Земеделските площи са силно раздробени и не се ползват ефективно, 
което е една от пречките за развитието на отрасъла. Основният обем селскостопанска продукция е 
насочен към задоволяване потребностите на производителите, а реализираните излишъци – за 
продан, предимно на дребно. 

Големината на предприятията, преобладават тези с до 10 заети – над 90%, с персонал до 50 заети – 
6% и с над 100 заети – общо 2%. Болшинството от предприятията 91% са частни. 
В сферата на търговията и услугите общината е представена от 1643 стопански единици, които 
формират най-големия дял от нетните приходи от продажби – 145 млн.лв. и ангажиран най-голям 
брой хора – 55,83% от общо заетите в общината. 

В този сектор с особена сила влиза и водещият отрасъл – туризма. Дейностите в тази област се 
осъществяват от обществени обекти, учреждения и заведения, покриващи почти пълния спектър на 
отрасъла. 

Някои от по-важните предприятия са следните: Арексим ЕООД - машиностроене; КОСТАЛ 
България ЕООД – производство на части за автомобилни компании като AUDI, Fiat, Ford, Mercedes 
и VW; Ариете Логистикс ЕООД - транспорт и логистика; „Фесто“ ЕООД, Гамакабел АД - 
производство на кабел; ЕТ Елитекс - шивашката промишленост; Косара Стил ООД – дамска мода и 
официално облекло; Дюлгер ООД - изделия за строителството; ЗММ ООД - машиностроене; 
Родопея Белев ЕООД - млечна промишленост; Кокоимпекс ООД, Пампорово АД. 


