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Настоящият Общински план за развитие на туризма в Община Горна Малина за периода 2021 – 2023 година e продължение на план
2017-2020 и 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.
Финансирането на конкретните мерки и дейности може да бъде осигурено с наличните бюджетни ресурси, реализираните проекти от страна
на инвеститорите, както и чрез умелото и целенасочено използване на финансиране по проекти, които могат да се реализират в бъдеще.
ВИЗИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
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.
МИСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Мисията на Общинския план за развитие на туризма е развитие на последователна и целенасочена политика, базирана на
партньорство между община, НПО, частния сектор и обществото като цяло за развитието на туризма в Общината като
конкурентноспособна туристическа дестинация.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на община Горна Малина посредством
оптимално използване на наличните ресурси в съответствие с пазарните изисквания и потребителските очаквания за устойчиво развитие на
туризма.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
• Утвърждаване на позитивен имидж на „Община Горна Малина – зелена община” и повишаване на нейната разпознаваемост като
привлекателна целогодишна дестинация с характерна идентичност, запазени културни традиции и съхранена природа.
• Повишаване на конкурентоспособността на „Община Горна Малина – зелена община” чрез продуктова специализация и диверсификация
(разностранно развитие) и повишаване на качеството на туристическия продукт.
За реализирането на стратегическите цели са формулирани следните приоритети:
• Позициониране на община Горна Малина като туристическа дестинация с високо качество на предлагания туристически продукт и добавена
стойност;
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• Опазване на околната среда и устойчиво развитие;
• Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни и създаване на възможности за развитие на партньорство;
• Увеличаване дела и качеството на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна натовареност – културен, еко
и селски туризъм, приключенски, ловен и др.
ДЕЙНОСТИ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ 2017-2030,
ЗА РАЗИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
2021- 2023 ГОДИНА
1. Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма и повишаване стандарта на живот на населението на Община Горна Малина
Етапи

Задачи
1.Анализиране на
състоянието и възможното
предназначение
на природните и
антропогенни
туристически ресурси.

Оценка на
природните и
антропогенни
ресурси

Създаване на

Действия

1.Създаване на ясна концепция за
туристически продукт
(пакет от туристически
услуги) и изготвяне на адекватна
маркетингова комуникационна и
дистрибуционна политика с цел
популяризирнето му.
2.Систематизиране и
1.Създаване на екип от служители в
оценка на
общината, отговорни за изпълнение
туристическия потенциал и на Стратегията и Плана за развитие
степента на готовност за
на туризма.
трансформирането им в
туристически продукти.
2.Изготвяне на маркетингова
комуникационна политика с цел
популяризиране на туристическия
продукт.
1.Да се избере колектив от 1.Да се изработи лого на

Източници на
финансиране
Общински
бюджет

Изпълнители

Срок

Експертен екип

2021г.

Общински
бюджет

Екип от
общинска
администрация

2021г.

Общински
бюджет

Експертен екип

2021 г.

Общински

Експертен екип

2022 г.
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имидж и бранд на специалисти, които да
туристическата
създадат имидж и бранд на
дестинация
Туристическата
дестинация.
2.Обособяване на
туристически продукт
„Община Горна Малина –
зелена община”.

туристическата дестинация и избор
на рекламен слоган.

бюджет

1.Анализ на туристическото
Предлагане и търсене.
2.Избор на целеви пазари.
3.Избор на туристическия продукт
за ядро на развитието на туризма
като цяло.
4.Развитие на допълнителни форми
на туризъм (приключенски,
риболовен, еко-орнитоложки и др.)

Експертен екип

2023 г.

2. Ефективно и природосъобразно използване на туристическите ресурси
Етапи

Задачи
1.Изграждане на
туристическа
инфраструктура.

Определяне на
приоритетни
Инфраструктурни
зони и обекти за
общината

2. Туристическа
материална база.

Действия
1.Организация за поддръжката на
пътната инфраструктура.
2.Благоустрояване на уличната
мрежа.
1.Изграждане на средства за
подслон.
2.Стимулиране на подобренията в
материалната база от страна на
местния бизнес с административни
облекчения.
3.По-високи изисквания и контрол
при категоризацията на
туристическите обекти.
4.Изграждане на зони за забавления

Източници на
финансиране
Общински
бюджет
Проекти
Общински
бюджет

Общински
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Изпълнители

Срок

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация

Постоянен

Общинска
администрация

Постоянен

Общинска

2023

Постоянен
2022
Постоянен
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5.Реставрация и
социализация на значими
архитектурни обекти – пещерите
с.Байлово.

бюджет
Проекти
Проекти

администрация
Общинска
администрация

2023

3. Създаване на нови работни места и повишаване квалификацията на работещите в бранша
Етапи
Създаване на
условия за
развитие на
малкия и среден
бизнес и
привличане на
трудови ресурси

Задачи
Ускоряване процеса на
категоризация на
обектите за настаняване,
хранене, развлечения и
стимулиране на
предприемачеството в
областта на
туризма.

Действия
1.Организиране на широки
обществени обсъждания с бизнеса в
бранша с цел повишаване
качеството на продукта.
2.Координиране на проекти с други
общини, НПО, браншови
организации, с цел подобряване
на продукта.

Източници на
финансиране
Общински
бюджет

Изпълнители
Общинска
администрация
Бизнес

Проекти

4. Икономическа стабилност и постигане на икономически и социални ползи за общината
Източници на
Етапи
Задачи
Действия
финансиране
1.Създаване на туристически
Общински
информационен център за
бюджет
Комплексно
популяризиране на дестинацията и
Проекти
развитие на
туристическия продукт.
общината и
Подобряване имиджа на
повишаване
дестинацията
2.Увеличаване на приходите от
Общински
благосъстоянието
туризъм - развитие на различните
бюджет
на хората
видове туризъм и
Проекти
рекламирането им.
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Срок
2022 г.

2023 г.

Изпълнители

Срок

Общинска
администрация
Бизнес

2022 г.

Общинска
администрация
Бизнес

постоянен
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3.Откриване на нови възможности
за увеличение на приходите от
туризъм.
4.Популяризиране на общината с
цел привличане на чужди
инвестиции.

Общински
бюджет
Проекти
Общински
бюджет
Проекти

Общинска
администрация
Бизнес
Общинска
администрация
Бизнес

постоянен
постоянен

Планът е отворен и може да се допълва и изменя, по реда, по който е приет.
Изготвил: Ганка Христова, гл. експерт ОКВМД

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ
Кмет на община Горна Малина
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