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Община Рудозем е разположена в най-югоизточните части на Западните Родопи, по долината на
реките Арда, Чепинска и Елховска. Средната надморска височина е 765 м. Релефът включва
заравнени планински била, гористи склонове, обширни ливади и поляни, които постепенно се
спускат към котловини и речни долини.

Икономика и бизнес
През последните години добива и преработката на полиметалните находища отстъпи водещата си
роля. Като стратегически отрасли в момента се явяват химическата промишленост /в частност
козметичната/,
шивашката,
строителната,
хранително-вкусова,
дърводобивната
и
дървопреработваща промишленост. Интерес представляват и огромните запаси от риолитови плочи,
мрамор и хвостов пясък. Откритата кариера за риолитови плочи, намираща се край с.Витина, е с
изготвен геологопроучвателен доклад и утвърдени запаси. Пред завършване е и завода за газобетон.
Основни предпирятия: "Рудметал" АД - добив на оловно-цинкова руда, геоложки проучвания; ЕТ
"Сепал" - строителство и проектиране; ЕТ "Викторио - Зарко Дурев" - строителни и строителноремонтни работи; "Горубсо - РОФ" АД - най-голямата фабрика за преработка и обогатяване на
оловно-цинкова руда на Балканския полуостров. Козметиката като проспериращ отрасъл е
представена от: "Рубелла Бюти" АД - производител на серии козметични продукти за над 48
държави; "Вентони козметикс" ЕООД - производител на оцветяваща къна, паста за зъби, бяла
козметика, с изградена дистрибуторска мрежа в страната, и износ за Грузия, Иран и Ирак;
"Дестини" ООД - производител на оцветители за коса и бяла козметика. В областта на шивашката
промишленост работят няколко фирми, които реализират продукцията си не само на вътрешния, но
и на външния пазар със страните от Европа: "Бапа спорт" ООД; "D &L sport" OOD; "Стамбули"
ООД; ЕТ "Хамди Ефельов"; ЕТ "Владимир Чолаков - Зора"; "Зима 999" ООД - обувната
промишленост, цех за производство на саи; В областта на хранително-вкусовата промишленост
работят: ЕТ "Рос-си"; EТ "Интерменю 65"; ЕТ "Сепал"; С подкрепата на "Национален Еко фонд"
през 1997г. е изградена мандра, за изключително ефективна обработка на суровини. В момента тя не
функционира поради прекратени взаимоотношения с банката - посредник. Налице са качествена
суровинна база, проектна готовност за доразвиване на обекта и добри условия за потенциалните
инвеститори.
Билкопреработката макар и нетрадиционен, е перспективен отрасъл за района. От етеричномаслените билки виреят почти всички видове - мащерка, риган, бял равнец, жълт кантарион,
лавандула, невен, салвия и др. От техническите култури виреят лен, коноп и др. Диворастящи
плодове - малина, ягода, къпина, арония боровинка и др.

