ОТЧЕТ
За изпълнението на Общински план за развитие на туризма
в Община Горна Малина (2021 – 2023)
През 2021 година
Приет с Решение № 56/27.05.2022 г. на Общински съвет Горна Малина
Общинският план за развитие на туризма в Община Горна Малина за периода
2021 – 2023 година, приет с Решение № 42 от Протокол № 2/26.03.2021 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 2021 г.
През изминалата година, поради пандемията COVID – 19 отново, за втора
поредна година бяха ограничени посещенията на културни мероприятия, туристически
обекти – на закрито и спортните зали. Туризмът бе ограничен 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
https://www.gornamalina.eu/newsite/
Участвахме в онлайн туристическото изложение „ЕКСПО – 2021” с виртуален
рекламен щанд, който бе посетен от туристически агенции и много граждани.
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 в портала за
отворени данни https://data.egov.bg/ и се обновява при промяна на обстоятелствата
своевременно.

През 2021 г. в девет къщи за гости има общо 189 места за настаняване. Местата
за хранене се увеличиха с откриването на нови заведения в Саранци и в Долно
Камарци, като на закрито местата са 720, а на открито – 244.
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.
Приходите от наем за зала „Арена Горна Малина” и от таксите за ползване на
фитнес залите са на обща стойност 12 417 лв. (два пъти повече от предходната първа
пандемична 2020 година).
Но те са крайно недостатъчни за издръжката на общинските спортни клубове,
които се финансират от местни приходи на общината със средно 80 000 лева годишно.
По данни на Данъчна служба Горна Малина през 2021 г. къщите за гости са
реализирали 1175 нощувки и са внесли туристически данък 935,80 лв.
С най-много регистрирани нощувки е новата къща за гости „Колелото” в Горна
Малина.
Получената сума в общината от туристическия данък е изразходвана за
възложено от Община Горна Малина с договор „Проучване на туристическата среда и
изготвяне на препоръки за превръщане на Община Горна Малина в атрактивна
туристическа дестинация”, с изпълнител фирма „Креативо.ком“ ЕООД за 3 000 лв.
Туристическият данък не може да покрие разходи за ремонт или поддръжка на
туристическите ни обекти. Ето защо финансирането им се поема от местни приходи на
общината.
През пролетта и лятото на 2021 г., в рамките на договора за „Проучване на
туристическата среда и изготвяне на препоръки за превръщане на Община Горна
Малина в атрактивна туристическа дестинация”, с възложител Община Горна Малина и
изпълнител фирма „Креативо.ком“ ЕООД, се актуализира Стратегията за развитие на
туризма в община Горна Малина 2017 – 2030 г. Изготвеният проект бе публикуван на
сайта на общината за обществено обсъждане, след което бе внесен за разглеждане от
Общински съвет Горна Малина. Проведени бяха допитвания до жителите на всички
населени места в общината, теренни проучвания, работни срещи на четири фокус
групи: бизнес, култура, природа и администрация, в които взеха активно участие
повече от 40 граждани.
Предстои създаване на бранд (марка) на туристическата дестинация,
изработване на лого и рекламен слоган, консултативн съвет по въпросите, свързани с
туризма, определен със заповед на кмета, съобразена с изискванията на Закона за
туризма.
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