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Златоград е една от най-южните общини в България. Границата й на юг съвпада с държавната 
граница на България с Гърция. Надморската височина на общината е от 385 до 1118 м., а град 
Златоград е най-ниско разположеното населено място в нея - 420-550 м. Релефът е планински. 
През територията на общината преминава р. Върбица. Изградени са два язовира - язовир 
Златоград и микроязовир Хасидере. Съществуват богати находища на оловно-цинкова руда, 
както и геотермалното находище на гореща минерална вода в Ерморечието.  
 

Икономика и бизнес 
 
Основни представители на тежката промишленост са: "ЗММ - Златоград" АД - проектиране и 
производство на технологично оборудване; дървообработващи машини, окомплектовка за 
металорежещи машини и др. метални изделия; "ГОРУБСО - Златоград" АД - минно-добивно 
предприятие за добив и обогатяване на оловно - цинкови руди. Средният добив на руда е 150 
000 т. годишно, като оловно-цинковия концентрат е 30 000 т.  

Лека промишленост - "Белотекс- 95" - производство на сурови памучни тъкани за спортно и 
работно облекло, спално бельо, медицински и технически тъкани; "Бултекс" ООД - 
производство и търговия с тъкани, работни облекла и лични предпазни средства, има изградена 
търговска мрежа с офиси, складове, магазини и представителства в цялата страна; "Свобода - 
97" АД - шивашко производство на готово облекло. Развива и спомагателна търговска дейност 
и услуги. Има добри пазарни позиции, в т.ч. и в чужбина; "ЕС- БИ- ЕН - Виолета Беширова" 
ЕООД - производство на спортни и специализирани облекла; "Чилинг - Стил" ЕООД и 
"Евротекс" ЕООД - шивашки цехове. Отрасъл строителство в общината се представя от 20 
частни фирми. Сред тях са строителните компании "Валзах" ЕООД, СК "ВЕЛК" ООД, ЕТ"Емил 
Любомиров", "Кариера" ЕООД, ЕТ"Красимир Чипчиев - Розалия Чипчиева" и др. 
Функционират и няколко дървопреработващи фирми. С утвърден авторитет са: ЕТ "Зора - 
Митко Чаушев ", "Рожен" ЕАД, ЕТ "Роси".  


