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Община Чепеларе се намира в централната част на Родопите, по горното течение на река
Чепеларска. Община Чепеларе се намира в Средните Родопи, в горното течение на река
Чепеларска и попада в Смолянска област, Южен централен район, при средна надморска
височина 1150 метра. Град Чепеларе е разположен на 230 км. от столицата на България, София,
на 80 км. от гр. Пловдив и на 22 км. от областния център гр. Смолян. Градът сe намира и в
непосредствена близост до международно известният курортен комплекс Пампорово, който в
по-голямата си част е разположен на територията на общината. Климатът е мек континентален,
определени са 270 слънчеви дни през годината. Снежната покривка се задържа сравнително
дълго, между 80 и 120 дни, със средна дебелина за месец януари и февруари 30 – 80 см.

Икономика и бизнес
Основните икономически отрасли в община Чепеларе са туризмът, горското стопанство,
производството на спортно оборудване и преработвателната промишленост. Към настоящия
момент в общината са регистрирани около 900 фирми. Най–голямата е "Амер Спортс България"
ЕООД, която е част от финландския концерн "Амер Груп". Фирмата е специализирана в
производството на алпийски ски и ски за дълго бягане и е единствената по рода си на
Балканския полуостров. Втората по големина фирма е „Пампорово” АД – Пампорово.
В Чепеларе е създадено и публично-частно дружество „Чепеларе курорт” АД. В общината има
три предприятия за преработка на селскостопанска продукция, едно Държавно лесничейство,
около двадесет дървообработващи предприятия и около десет работилници за мебели, дограма,
дървесни пелети и дърводелски услуги.
Горското стопанство и горската промишленост са добре развити и заедно с туризма са сред
приоритетите в икономиката на общината. Малко над 70% от горите са частни, организирани в
кооперации и дружества. Преобладават горите с дървопроизводителни и средообразуващи
функции. Те заемат 53 % от общата площ на горите.

