ОТЧЕТ
За изпълнението на Общински план за развитие на туризма
в Община Горна Малина (2017 – 2020)
През 2020 година
Приет с Решение №54 от Протокол № 2/26.03.2021 г. на Общински съвет Горна
Малина
Общинският план за развитие на туризма в Община Горна Малина за периода
2017 – 2020 година, приет с Решение № 16 от Протокол 1 от 20.01.2017 г. на Общински
съвет Горна Малина, обхваща дейностите за реализацията на стратегическите цели,
приоритети и задачи и сроковете за изпълнението им, заложени в Стратегията за
развитие на туризма в община Горна Малина 2017 – 2030 г.
Основната му цел е: Община Горна Малина да се превърне в разпознаваема
туристическа дестинация – „Община Горна Малина – зелена община”, базирана на
природните, историческите и културни дадености, което да окаже положително
влияние за растежа на местната
икономика и социалното й развитие, създаване на
нови работни места, привличане на туристи, увеличение на приходите от туризъм и
опазване на природните ресурси и културно-историческото наследство.
В Плана са заложени три основни приоритети:
 Създаване на продаваем туристически продукт чрез разработване на
интегрирани туристически продукти и атракции;
 Създаване на възможности за качествено обслужване на туристите чрез развитие
на човешките ресурси;
 Привличане на туристи чрез промоция на дестинациите.
Дейности за осъществяване на целите и задачите за развитие на туризма в
Община Горна Малина през 2020 г.
През изминалата година, поради въведеното извънредно положение в България
поради пандемията COVID – 19 от 13 март до 13 май, а след него въведената
епидемична обстановка, която продължава и през 2021 г., бяха ограничи пътуванията,
забраниха се посещенията на културни мероприятия, затвориха се туристическите
обекти – на закрито и открито и спортните зали. Туризмът замря и в нашата община.
Рекламата на туристическите ни ресурси – природни, антропогенни, културноисторическо наследство – материално и нематериално и културни институти се обогати
с нови снимки и информация в Туристическия портал: http://tourism.gornamalina.eu/ ,
към който има линк и на официалния сайт на Община Горна Малина
www.gornamalina.eu .
Във Фейсбук страницата на общината публикувахме информация за културноисторическото ни наследство и спечелихме много нови приятели.
Туристическият регистър на заведенията за хранене и местата за настаняване в
Община Горна Малина е качен на официалния сайт www.gornamalina.eu и се обновява
при промяна на обстоятелствата своевременно.

През 2020 г. в седем къщи за гости има общо 164 места за настаняване. Местата
за хранене на закрито са 695, а на открито – 219.
Всички обекти са вписани
в Националния туристически регистър и в
електронната платформа ЕСТИ на Министерство на туризма, като информацията за
настъпили промени своевременно се обновява.
По данни на Данъчна служба Горна Малина през 2020 г. къщите за гости са
внесли туристически данък за нощувки 642,20 лв., който е 4 пъти по-малък от
предходната година.
Приходите от наем за зала „Арена Горна Малина” и от таксите за фитнес залата
и др. са на обща стойност 6050 лв. (два пъти по-малко от предходната година).
Извършени са текущи ремонти на улици и кръстовища, свързващи
туристическите забележителности на общината, с дължина, както следва: Горна
Малина - 4380 м; с. Априлово – 600 м; с. Долна Малина – 745 м; сп. Негушево – 1390
м; с. Негушево – 600 м; с. Саранци – 270 м; с. Долно Камарци – 615 м; с. Горно
Камарци – 1630 м; с. Белопопци – 100 м; с. Макоцево – 1140 м; с. Чеканчево – 800 м; с.
Байлово – 135 м.
Поставени са указателни стрелки на Европейския туристически маршрут Ком – Емине,
преминаващ през територията на нашата община, съвместно с Туристическо дружество
„Насам-натам” и община Ботевград за 400 лв. Общинската еко пътека има трак,
информационно табло и указателни стрелки, което я прави познаваема за туристите.
От план 2017-2020 остава за изпълнение: създаване на бранд на туристическата
дестинация, след избор на
колектив от специалисти и изработване лого на
туристическата дестинация и рекламен слоган, което е заложено в план 2021-2023 г.
Изготвил:
Ганка Христова, гл. експерт „Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”
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