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Община Доспат е разположена в югозападната част на Родопите и административно попада в
област Смолян. На юг общината граничи с Република Гърция, на изток с община Девин, на
север с община Батак, а на запад с община Сатовча. Общината включва един град Доспат и 7
села. Територията се определя като високопланинска гранична територия. Общината е част от
Южен централен район за планиране.

Икономика и бизнес
Община Доспат заема едно от водещите места в икономиката на област Смолян. В нея е
съсредоточен над 15 % от икономическия потенциал на областта. Икономиката на град Доспат
и общината е насочена най-вече към туризма, леката промишленост и селското стопанство.
Основните дейности са картофопроизводство, животновъдство, млекопреработване,
дърводобив, дървообработването, рибовъдство, рибопреработване, производство на трикотаж и
обувно производство. Туризмът в района се развива в добри насоки, появяват се множество
малки семейни хотели, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги. Регионът се
превръща в една от най интересните и предпочитани дестинации за почивка в Родопите.
През последните три години се наблюдава създаването на биологично чисти масиви, които са
сертифицирани – по биологичен начин се отглеждат предимно билки, арония и малини.
Животновъдството се развива основно от индивидуални собственици на животни и може да се
отнесе към тъй нареченото „дребно животновъдство“.
Сектора на рибовъдството и рибопреработването заема важно място в сектора на икономиката,
обусловено от близостта на втория по големина и най-чист язовир в страната – яз. Доспат.
„Салвелинус Рея Фиш“, фермата на язовир Доспат, е най-голямата за сладководни риби на
Балканите и една от най-големите в Европа.
В стопанските отрасли на преработвателната промишленост са представени отраслите:
Шивашка промишленост, Текстилна промишленост, Дърводобив и дървопреработване,
Строителство, Мебелно производство, Хранително-вкусова промишленост и др.
В община Доспат няколко производители на мебели и над 100 дъскорезници изграждат
основната част от икономическия облик. Икономическата картина в общината се допълва от
текстилното и трикотажно производство с изявен лидер в отрасъла – производителят на
плетени горни и връхни облекла „Нитекс – 96“, както и от няколко установени местни
строителни фирми и две фирми в обувното производство – „Барон“ ЕООД – с. Змейца и „Саба“
ООД – с. Късак.

Туризмът е важен, приоритетен отрасъл за развитието на местната икономика в Доспат и
предвид нарастващото търсене, работи се целенасочено към обособяване на
конкурентноспособен уникален туристически продукт.

