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1. ВЪВЕДЕНИЕ   

 
 

Настоящата Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Горна 
Малина обхваща периода 2017 - 2030 г.  

Тя преосмисля и надгражда заложените цели и задачи в Стратегията на 
общината за периода 2007 – 2013.  Необходимо е ново систематизиране на  
състоянието, нови стратегически цели и приоритети за дейностите, чиято реализация 
ще води до утвърждаване на устойчива схема за развитие и управление на 
туристическите дейности.  

Стратегията е разработена в съответствие с:  
− Закон за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., изм., бр. 68 от 2013 г.);  
− Стратегия за развитие на туризма в община Горна Малина  2007 - 2013 г. 
− Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 - 2030;  
− Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020; 
− Общински план за развитие на община Горна Малина 2014 – 2020, приет с 

Решение № 3 от Протокол № 1/07.02.2014 г. на Общински съвет Горна Малина 
− Други.  
Общинският план за развитие на община Горна Малина за периода 2014-2020 

година е определил като стратегическа цел „Развитие на туризма. Развитие на местните 
културни и туристически обекти както и на зоните за отдих, спорт и развлечения с цел 
привличане туристи и създаване на по-добри условия за живот”. 

В община Горна Малина има уникални възможности за различни видове 
туризъм: къмпинг, селски, културен, еко, събитиен, ловен и поклоннически туризъм. 
Въпреки това, все още не може да се каже, че потенциалът  е използван по възможно 
най-рационалния начин.  

По тази причина, Стратегията за развитие на туризма в община Горна Малина 
има за цел по-рационалното използване на природните, културните, историческите и 
географските ресурси, с които нашият регион разполага, като същевременно се 
акцентира върху близостта до столицата София за развитието на специализирани 
форми на туризъм. 

Със Стратегията ще се въведе Система за мониторинг, наблюдение и контрол на 
изпълнението на заложените мерки с подробно разписани индикатори, отразяващи 
влиянието върху туристическия сектор, икономическото развитие и социалната среда, 
опазването на природните, културните и антропогенни ресурси. 

 
 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА.  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ 

 

  
Община Горна Малина  е част от област София и представлява 4% от 

територията на областта. Граничи с общините Ботевград, Правец, Етрополе, Елин 
Пелин и Мирково.  

Надморската височина е от 584 m в землището на с. Долна Малина до 1655 m в 
землището на с. Стъргел - връх Звездец (Шиндарника), в  Стара планина, който се 
намира на границата на общините Горна Малина и Етрополе и е най-високият връх в 
общината. Втори по височина връх в община Горна Малина е Опор - 1089,2 m (Средна 
гора) на 3,1 km североизточно от с. Байлово и на 4 км югоизточно от с. Макоцево. 
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Община Горна Малина се намира  на 31 km източно от столицата гр. София – 
важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на 
площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на 
Стара планина на север и Средна гора на юг. Общински център е с. Горна Малина.  
Общината е съставена от 14 села: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна 
Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево,  
Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево с общо население 6997 жители с настоящ адрес 
(по данни на ГРАО към 31.10.2016 г.). Обособени са две вилни зони към селата Долно 
Камарци и Осойца. За местностите „Овчо бърдо” край с. Макоцево, „Киси кория” и 
„Минков трап” – с. Долно Камарци и „Мангулски дол” – с. Гайтанево са одобрени 
планове на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване от 
граждани въз основа на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Голяма част от тези имоти са застроени 
до 1 януари 1991 г. 

Община Горна Малина е в непосредствена близост до двете основни пътни 
артерии в страната, автомагистрала “Хемус” – 15 км и автомагистрала “Тракия” – 25 
км. През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас 
(Подбалкански път) с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с 
магистрала “Хемус” и Северна България. В частта си на територията на общината 
Подбалканският път е в отлично състояние, ремонтиран през 2011 – 2012 г. в участъка 
от София -Горна Малина-Пирдоп. 

Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с 
обща дължина 114 км., която се разделя по класове, както следва:  

• Пътища I -ви клас – 21,0 км.  
• Пътища III -ти клас – 30,2 км.  
• Пътища IV-ти клас – 62,8 км.  
Пътищата между населените места в общината са предимно четвъртокласни, 

общо 62,8 км., с изключение на два участъка от третокласни пътища с обща дължина 30 
км. Общинската пътна мрежа е добре изградена, като осигурява добри възможности за 
достъп до всички населени места в рамките на общината. Недостиг на достатъчно 
средства  за ремонт и поддръжка на транспортната инфраструктура е причина за 
влошаване на качествените й параметри Пътищата в общината изцяло са покрити с 
трайна асфалтова настилка, чието състояние се поддържа на сравнително добро ниво. 
От първостепенно значение за общината е възстановяването на междуселищния път IV-
10513 с. Г. Малина – с. Априлово – 2.9 км, реализиран с проект по програма 
„САПАРД“. До 2020 г. Общият устройствен план на община Горна Малина предвижда 
изграждане на пътна връзка на с. Априлово до с. Чеканчево и с. Макоцево.  

През 2016 г., 11 години след наводненията в общината, предизвикали свлачища 
и разрушаване на път III-6004, особено в участъка Байлово – м. „Калугерица”, АПИ, 
чрез пътното си поделение  София област основно го ремонтираха, а от 
„Манастирските пещери” до разклона за Мирково на Подбалканския първокласен път 
път Е – 871 – запълнени всички дупки и неравности. Преминаващите през път III-6004 
избягват участъка  „Гълъбец” - острите завои и голямата денивелация на Бургаския път.  

От ремонт се нуждаят пътните отсечки  с. Стъргел – с. Горно Камарци, с. 
Априлово- с. Гайтанево, отбивката от главния път София – Бургас до с. Осойца.  Във 
всичките 14 населени места улиците се ремонтират с трошено каменна настилка.  

През територията на общината преминава жп линията София-Бургас. Общата 
дължина на трасето е около 24 км. Спирки на пътническите влакове са изградени в 
следните населени места: Горна Малина, Негушево, Саранци, Чеканчево, Макоцево и 
Долно Камарци. Общият брой на влаковете в посоките София и Карлово наброява 13 
влака дневно. Състоянието на гаровата инфраструктура може да бъде определено като 
лошо. Липсата на удобно разписание, остарелите влакове и дългото времетраене на 
превозите между София и Горна Малина за ежедневни трудови пътувания определят 
предпочитанията на населението към автобусния транспорт за сметка на железопътния. 
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Всички селища разполагат с технически възможности за достъп до Интернет. И 
трите GSM оператора: М-Тел, Теленор и Виваком имат изградени системи за 
поддържане на мрежите си и имат 100%  покритие на цялата територия на общината. 

През територията на общината преминава и частна оптична магистрала, която е 
собственост на “Кейбъл – България” от София през Елин Пелин, Горна Малина и 
Панагюрище за Пловдив.  

Природата в община Горна Малина е непокътната. Резултатите от някои 
измервания, свързани с изготвянето на ОВОС на обекти в общината, потвърждават 
констатацията, че този район е един от най-чистите в  Софийска област. В общината 
няма национални природни паркове и защитени територии. 

В общината няма установено замърсяване на подпочвени и повърхностни води. 
Промишлените дейности, развити на територията на общината, не отделят в 
атмосферата вредни емисии над пределно допустимите граници или опасни отпадъци. 
Генерираните промишлени отпадъци са в незначителни количества и свойствата им 
позволяват да бъдат третирани съвместно с битовите. 

В населените места има частично изградена канализационна мрежа, която 
обхваща около 1.5% от общата дължина на уличната мрежа. На територията на 
общината няма изградена пречиствателна станция за битови отпадни води. Отпадните 
води от с. Горна Малина, след изградения колектор, се заустват в р. Макоцевска, десен 
приток на р. Лесновска, поречие Искър. Река Макоцевска е втора категория приемник.  

Регионалното депо за депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) влиза в  
експлоатация на 01.07.2003 г., като се ползва и от община Елин Пелин. При 
изграждането му са предвидени всички мерки и мероприятия за следене състоянието  
на околната среда в района на депото и за недопускане на замърсявания, произтичащи 
от експлоатацията на съоръжението.  

На територията на община Горна Малина не съществуват нерегламентирани 
сметища. Постепенно се извършва рекултивация на селските сметища, ползвани в 
годините преди да бъде изградено депото.  

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО се 
осъществяват от общинска фирма “Еко Горна Малина” ЕООД.  

По линия на Публично частно партньорство предстои изграждане на Депо за 
сепариране и компостиране на отпадъци. Отредена е площадка от 13 декара в близост 
до съществуващото Депо за ТБО. На новата площадка ще бъдат изградени съоръжения, 
които ще отделят повече от 60 % от отпадъците за повторна употреба. 

Захранването на община Горна Малина с електроенергия  се извършва от 
трансформаторни подстанции “Априлово” и “ДК-Столник”. 

Електроразпределителните системи и съоръжения на територията на общината 
са в сравнително добро състояние. В някои от населените места захранващото 
напрежение е под допустимото, поради което се налага преработка на ел. мрежата за 
ниско напрежение и изграждане на нови мачтови трансформаторни постове.  

Община Горна Малина попада в регион, където фирма лицензиант за 
газификация е „Рила газ“. Съгласно лицензионния договор на фирмата газификацията 
за част от общината, а именно селата Горна Малина, Априлово и Долна Малина е 
трябвало да приключи 2011 г. Към момента този проект е само на ниво предпроектни 
проучвания. Изработени са работни проекти за газификация на всички обществени 
сгради в селата Горна Малина, Априлово и Долна Малина. 

Около 1,8 % от предприятията на Софийска област са съсредоточени в община 
Горна Малина. Най-голям брой предприятия има в областта на търговията - 38,8 %, 
селското, горското и рибното стопанство - 15,6 %, хотелиерството  - 15,6 % и в 
преработващата промишленост  - 11,9 %. Преработващата промишленост дава най-
голям дял от произведената продукция - 58 %, следвана от търговията  - 15 % и 
селското, горското и рибното стопанство - 12,7 %, а от нетните приходи от продажби 



Общинска стратегия за устойчиво развитие на туризма 2016 - 2030 Страница 6 
 

най-голям дял се пада на търговията - 52,2 %, следвана от преработващата 
промишленост  - 30,3 % и селското, горското и рибното стопанство - 8 %.  

Делът на хотелиерството е 0,5%, а на културата и образованието – 0%. 
 
 
 

3. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ 

 
След проведения успешен местен референдум на 25 юни 2011 г.,  на който 89.6% 

от жителите на общината гласуваха против откриването на кариери, мини и сметища за 
опасни отпадъци, за да се запази природата екологично чиста, всички селища и 
красивите им околности станаха атрактивно място за краткотраен отдих и туризъм. 

Съгласно Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007 
- 2013, Горна Малина е класифицирана като община с потенциал за развитие на селски 
туризъм. 

 

3.1. Природни  туристически ресурси  

Общата площ на територията на община Горна Малина е 29526,03 ха. Най-голям 
процент заемат земеделските и горските територии, съответно 14317,96 ха и 13639,79 
ха (източник: ГИС на ОУП). Преобладаващ процент земеделска територия има в 
землищата на с. Априлово, с. Долна Малина, с. Белопопци, с. Чеканчево, с. Гайтанево, 
с. Горна Малина, с. Негушево. Преобладаващо горски са землищата на селата Долно 
Камарци, Горно Камарци, Макоцево, Осойца и Стъргел. В землищата на селата 
Саранци и Байлово площите на земеделските и горските територии са почти еднакви. 

 

3.1.1. Релеф, климат и води  

Релефът е разнообразен, преобладават планинският и полупланинският, 
обусловени от Задбалканските котловинни полета. Част от територията е заета от 
Долнокамарска и Саранска котловини, притежаващи характерни климатични качества. 
Югозападната част на общината е равнинна и се включва към Софийското поле. 
Надморската височина на общината е около 600 м. Най-ниската точка в общината (552 
м) се намира южно от Долна Малина, а най-високите са вр. Звездец (1655 м), който се 
намира на границата с община Етрополе и вр. Опор (1089 м), попадащ изцяло в 
границите на община Горна Малина. 

Община Горна Малина попада в умерено континенталната климатична област. 
Разнообразният релеф оказва влияние върху отделните части в общината. 
Старопланинският масив на територията на общината се явява естествена преграда за 
северните ветрове и определя спецификите на климата. Преграда за 
средиземноморските южни течения е Средна гора. Преобладават най-вече западните 
ветрове.  

Максимални температури в общината се достигат в края на юни и началото на 
юли, а минималните – през месеците януари и февруари. Средногодишните валежи в 
общината са около 600 мл/м2. Разликата между летните и зимни валежни суми е средно 
около 15 до 20%. Валежите намаляват с намаляването на надморската височина. 

Община Горна Малина не е особено богата на води и водни обекти. Те заемат 
едва 0,65% от територията на общината. На територията на общината се намира голяма 
част от водосборния басейн на р. Макоцевска, десен приток на р. Лесновска, която се 
влива в река Искър. Река Макоцевска води началото си от Ботевградски проход по 
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името Големата река, тече не югоизток и приема множество притоци, като най-
големият от тях е Стръгленска река. В южната част на общината преминава р. Азмака, 
която води началото си от карстов извор при с. Бойлово и преминава през с. Белопопци. 
Реките са сравнително маловодни, използват се за напояване.  

На територията на общината са разположени два микроязовира – в землищата на 
с. Долно Камарци и в с. Белопопци.  

Равнинната част на общината се характеризира с високи подпочвени води. 
 

3.1.2. Биоразнообразие, защитени територии и зони 

Естествената растителност в общината е главно тревна. От дървесните видове се 
срещат топола и дъб, а във високите части смърч и бор.  
От дървесните видове са разпространени зимен дъб и бук; бял бор, черен бор и смърч. 
Обликът на гората се дава от насаждения с естествен произход, които заемат 75,4% от 
горите и горските територии.  

Специфичен растителен и животински свят има в териториите от Защитена зона 
„Етрополе-Байлово“, попадащи в границите на общината. 

Около 39% от територията на общината попада в границите на ЗЗ „Етрополе – 
Байлово“. Покрита основно от горска растителност, тя е важен коридор за преминаване 
на кафявата мечка, който свързва горските масиви на Стара планина с тези на Средна 
гора и Рило-Родопския масив. Вероятно този коридор се използва и от вълка. В зоната се 
срещат редица ендемични растения, както и такива, включени в Червената книга или други 
списъци от консервационно значение. В зоната е открита обикновена пърчовка 
(Himantoglossum caprinum) – рядък вид орхидея, включен в Приложение ІІ на Директива 
79/409/EEC. 

ЗМ „Пантата“ се намира в североизточната част на общината в землището на с. 
Стъргел. Обявена е през 1976 г. с цел опазване на територия с характерен ландшафт, 
който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата. През 2003 г. е 
прекатегоризирана от историческо място на защитена местност със заповед на 
министъра на околната среда и водите. Тук се срещат значителен брой видове животни, 
включени в Приложение І на Директивата за птиците 79/409/EEC и Приложение ІІ на 
Директива за местообитанията 92/43/EEC: Безгръбначни животни -  ручеен рак, 
обикновен сечко, Бръмбар рогач, Буков сечко, Алпийска розалиа.  

 Някои от тях са част от международния червен списък на IUCN (International 
Union for Conservation of Nature - Международния съюз за защита на природата). От 
особена важност е ловният сокол, който е застрашен в световен мащаб. Състоянието на 
7 вида животни е определено като „уязвимо“, а на други 6 като „потенциално 
застрашено“.  

 

3.1.3. Анализ и оценка на природните ресурси 

Природните туристически ресурси са естествените условия и обективните 
дадености, които имат универсално значение за развитието на обществената система и 
нейните подсистеми. Те не са предназначени само за туризма, но са необходими за 
неговото развитие.  

Наличието на видове, чийто природозащитен статус все още не е определен, 
прави зоната особено значима при планиране на бъдещи проучвания в това отношение.  

За определяне на консервационното значение на територията, попадаща в 
границите на защитената зона, следва да се извърши детайлно проучване. 

Автентичната екологично чиста природна среда в частите на Средна гора и 
Стара планина, намиращи се на територията на общината, както и наличните 
туристически ресурси, благоприятстват развитието на еко туризма и спортния риболов. 
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3.2. Антропогенни туристически ресурси 

Антропогенни туристически ресурси са обекти и събития с неприроден 
характер, които представляват непосредствена цел за пътувания.  Те са създадени от 
човека и  притежават качества за задоволяване на лечебни, рекреативни, познавателни, 
делови или развлекателни потребности, поради което привличат туристите. Най-
същественото е, че след използването от туристите, тези качества обикновено се 
запазват - не се губят или унищожават. 

3.2.1. Културно-историческо наследство 

Географското разположение на община Горна Малина (на южните входове на 
старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни 
пластове и следи от човешко присъствие още от античността. През територията на 
общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. При разкопки са 
открити следи от сгради, строени по римско време.  

В местността „Калугерица”, по долината на река Смолска, между селата Байлово 
и Смолско е открито праисторическо скално светилище с астрономически календар. To 
представлява комплекс от четири пещери в бигорна скала, разположени в ниските 
части (от 5 до 15 метра над местния ерозионен базис) на V-образното сечение на 
речната долина. Пещерите са известни сред местното население като Калугерските или 
Манастирските пещери. 

Една от версиите за комплекса е, че това е древно съоръжение (VІ – V хил. пр. 
Хр.), което е било използвано като "астрономическа обсерватория" за наблюдения на 
видимите небесни тела - Слънцето, Луната и звездите.  Във вътрешността на пещерата 
археолозите са разкрили над 240 изображения (изсечени в скалата), които изобразяват 
различните фази на Луната. Някои от знаците са пълни кръгове, други с форма на 
полумесец, в първа или трета четвърт. Атрактивни са изображенията с изпъкнали луни 
и с нисък релеф, които са относително по-редки и за които се смята, че са изображения 
на регистрираните лунни затъмнения. Разчетените записи показват периоди, свързани с 
времетраенето на отделни климатични сезони, вегетационни цикли, времето между 
отделни култови празници и др. 

Във всички населени места има изградени православни храмове, някои от които 
са от преди повече от 300 години. Паметници на културата са църквата „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в с. Байлово и храм „Великомъченик Свети Димитър” в с. Макоцево. 
Някои от стенописите и иконите са дело на местния иконописец от XIX век Йото (Иван 
Неделков) от с. Макоцево. 
Недвижими културни ценности в община Горна Малина са: 
 
НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

КУЛТУРЕН ПАМЕТНИК, 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

ВИД КАТЕГОРИЯ 

с. Априлово Две надгробни могили в 
местността  ”Ишиктепе” 

Археологически 
Национално 
значение 

с. Априлово 
Източно православна 
църква „Рождество 
Богородично” 

Художествен Местно значение 

С национално значение е Паметникът на победата „Арабаконак”, изграден в 
памет на загиналите и за прослава на боевете, водени от руската дунавска армия под 
командването на генерал адютант Йосиф Гурко на 21 ноември 1877 г. при Арабаконак 
и 19 декември 1877 г. при Ташкесен (Саранци) през Руско-турска война 1877 – 1878 г., 
а с местно значение са мемориалите в Негушево и в Чеканчево и военните паметници 
във всички населени места на общината.. 
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с. Априлово Манастир „Св. Симеон”, 
м. „Бабáта” 

Архитектурно-
строителен 

Местно значение 

с. Априлово Военен паметник Исторически Местно значение 

с. Байлово Праисторическо селище,  
2,5 km западно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Байлово Тракийско светилище, 
връх ,,Фрелин” 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Байлово 
Късноримско селище, м. 

„Кленов дол”, 5 km  
източно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Байлово 
Средновековна крепост 

„Калето”, 6-7 km 
североизточно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Байлово 
Пещера, м. ”Калугерица”,  

7 km източно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Байлово Къща-музей „Елин Пелин” 
Исторически 
Архитектурно-
строителен 

Национално 
значение 

с. Байлово Паметник-костница на 
загиналите антифашисти 

Исторически Местно значение 

с. Байлово 
Историческо място, м. 

”Кютюклия”,  5 km 
източно 

Исторически Местно значение 

с. Байлово 
Източно православна 
църква „Св. Св. Кирил и 

Методий” 

Художествен 
Архитектурно-
художествен 

Местно значение 

с. Байлово 
Надгробна могила,  

1 km западно от селото,  
м. „Йотовско тепе” 

Археологически 
Национално 
значение 

с. Байлово 

Надгробна могила, м. 
”Турски дол”,  

„Лулчовото” или 
„Шаламанското тепе” 

Археологически 
Национално 
значение 

с. Байлово 
Надгробни могили (около 
40), в местностите „Гьол”, 
„Ключ” и  „Берова дупка” 

Археологически 
Национално 
значение 

с. Байлово 
Градище, м. ”Пчелина”,  
2,5 km северно от селото 

Археологически 
Национално 
значение 

с. Байлово 

Останки от тракийско 
светилище и селище, м. 

”Власов камък”,  
2 km югоизточно 

Археологически 
Национално 
значение 

с. Белопопци Манастир „Свети Илия” 
край селото  

Художествен Местно значение 
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с. Гайтанево 
Старохристиянска 

базилика  ”Св. Неделя”,  
1,5 km северозападно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Гайтанево 
Тракийско светилище,  
възв. „Китката”,  

2 km северозападно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Гайтанево 
Антично селище,  
м. ”Клисе тарла”,  

2 km западно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Гайтанево Източно-православна 
църква „Св. Параскева” 

Архитектурно-
Художествен 

Местно значение 

с. Гайтанево 
Четири могили,  

2 km югозападно от селото 
Археологически Местно значение 

с. Горна 
Малина 

Средновековна крепост,  
м. ”Градището”,  

1,5 km югозападно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Горна 
Малина 

Тракийско светилище,  
м. „Дабковица”, 1 km 

западно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Горна 
Малина 

Източно-православна 
църква „Успение 
Богородично” 

Художествен Местно значение 

с. Горно 
Камарци 

Източно-православна 
църква „Св. 

Великомъченик Димитър 
Солунски” 

Художествен Местно значение 

с. Горно 
Камарци 

Руски паметник в 
Арабаконашкия проход на 
загиналите войни за 
овладяване на прохода 

през 1877 г.,  
на 4 km над селото 

Исторически 
Национално 
значение 

с. Горно 
Камарци 

Военен паметник Исторически Местно значение 

с. Долна 
Малина 

Антично селище – Мало 
градище, м. ”Градище”,  

2 km северно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Долна 
Малина Военен паметник Исторически Местно значение 

с. Долно 
Камарци 

Два възпоменателни 
военни паметника 

Исторически Местно значение 

с. Долно 
Камарци 

Източно-православна 
църква „Св. Георги 
Победоносец” 

Художествен Местно значение 

с. Макоцево Средновековна крепост,  
м. ”Пчелина”,  

Архитектурно-
строителен от 

Местно значение 
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5-6 km югоизточно Античността и 
Средновековието 

с. Макоцево 
Източно-православна 
църква „Великомъченик 

Св. Димитър” 

Художествен 
Архитектурно-
художествен 

Местно значение 

с. Негушево 
Източно-православна 

църква 
„Света Петка” 

Архитектурно-
художествен 

Местно значение 

с. Негушево Военен паметник Исторически Местно значение 

с. Осойца 
Тракийска крепост, над 
кариерите, 1 km южно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Осойца Пет надгробни могили Археологически Местно значение 

с. Осойца 
Източно-православна 

църква 
„Възнесение Христово” 

Архитектурно-
художествен 

Местно значение 

с. Осойца 
Параклис „Успение 
Богородично”, 1,5 km 

западно 

Архитектурно-
художествен 

Местно значение 

с. Осойца Параклис „Църквище”, в 
източния край на селото 

Архитектурно-
художествен 

Местно значение 

с. Осойца Училищна сграда с 
часовникова кула 

Архитектурно-
строителен 

Местно значение 

с. Осойца 
Къща на Иванка Христова 
Ботева и на съпруга й д-р 

Стоян Христов 

Паметник на 
културата 

Местно значение 

с. Осойца Кладенци – 3 броя 
Архитектурно-
строителен 

Местно значение 

с. Осойца Военен паметник Исторически Местно значение 

с. Осойца 
Лобно място, м. ”Оджова 

кория”, 0,5 km 
северозападно 

Исторически Местно значение 

с. Саранци 

Възпоменателен паметник 
на загиналите от 53- 

Волински пехотен полк в 
Ташкесенската битка 1877  

м. ”Пересте” 

Исторически 
Национално  
значение 

с. Саранци Две братски могили Исторически Местно значение 

с. Саранци Историческо място – гара 
Саранци 

Исторически Местно значение 

с. Саранци 
12 надгробни могили в м. 

”Герена” 
Археологически 

Национално 
значение 

с. Саранци 

Източно-православна 
църква 

 „Св. Св. Кирил и 
Методий” 

Художествен Местно значение 

с. Стъргел 
Два възпоменателни 
паметника, м. 

”Шандарника” 
Исторически Местно значение 

с. Стъргел 
Братска могила,  
м. ”Шандарника” 

Исторически Местно значение 
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с. Стъргел Църква „Св. Николай 
Чудотворец” 

Художествен Местно значение 

с. Стъргел Военен паметник Исторически Местно значение 

с. Чеканчево 
Старо светилище, м. 

”Изворите” /Грамада/, 3 km 
югозападно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Чеканчево Средновековна крепост, м. 
„Огорелина”, до селото 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

Местно значение 

с. Чеканчево 
Източно-православна 

църква 
„Успение Богородично” 

Архитектурно-
художествен 

Местно значение 

с. Чеканчево 
Възпоменателен мемориал 

от 4 паметници 
Исторически Местно значение 

с. Чеканчево 
Три надгробни могили, 2-3 

km югозападно, м. 
„Слатина” 

Археологически 
Национално 
значение  

 

3.2.2. Нематериално наследство 

Много от формите на нематериалното културно наследство – характерни 
обичаи, обреди, вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни традиции 
и др. се проявяват по време на религиозни и светски празници. Те се съхраняват и 
изпълняват от местното население, както и от фолклорни и самодейни групи за 
провеждане на обредни ритуали към читалищата в община Горна Малина.  
         Всички села са запазили традицията да организират ежегодни селски събори. 
       Много от празниците са запазени и съхранени с годините, а честването им се 
извършва със запазени традиции и обреди. 

Един от интересните обичаи в селата Долна Малина и Априлово е „Ладуване“. 
Ладуването се извършва на Нова Година, на Гергьовден, на Еньовден и на Лазаровден. 
С този обред момите гадаят за кого ще се омъжат и се обръщат към Лада, богинята на 
любовта и съпружеския живот, да им посочи какъв ще бъде той. На празника момите 
донасят в бял котел вода от извора или кладенеца. Тази вода се нарича с различни 
имена в зависимост от това на кой празник се извършва обреда: мълчана, неначната, 
василиевска, цветна. След като донесат водата, момите се събират в една къща и всяка 
от тях оставя своя пръстен или китка, на която е закачен пръстен, гривна и пр. в котела. 
Котелът оставят през нощта под трендафил или друго цвете "под звездите". Сутринта 
една от момите или малко момиче, облечено като булка, вади пръстените и китките, а 
останалите пеят кратки песни-припевки. С тях те предричат за близка или по-далечна 
женитба, за щастие в брака, социално положение и качества на бъдещия жених: "зряла 
дюла и презряла" (момата ще се омъжи стара); "сам си здавчец на камъче" (ще се 
омъжи за сирак); "жълто було трески сбира" (момата ще пристане). Всяка мома си 
взема малко овес (ечемик) от котлето и го слага под възглавницата си. Вярва се, че 
който момък сънува през нощта, за него ще се омъжи. По това, дали водата в котлето 
ще замръзне през нощта, се гадае за здраве през годината. Празникът завършва с общо 
хоро. 
      В селата Горна Малина и Долна Малина е запазен обичаят “Лазаруване”. По 
традиция на Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите 
на следващия ден - Връбница (Цветница). Младите жени набират цветя за венците, 
които ще оплетат за празника. Момите, наричани „лазарки“, се събират в дома на една 



Общинска стратегия за устойчиво развитие на туризма 2016 - 2030 Страница 13 
 

от тях. След това пременени в традиционни фолклорни носии, обикалят къщите из 
селото, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет. 
Стопанинът на дома ги дарява с яйца, плодове и дребни подаръци. В миналото на 
Лазаровден момците от селото са поисквали ръката на своята избраница. 
       В с. Осойца е запазено честването на Еньовден. Според народните представи на 
този ден слънцето започва бавно да умира и годината да клони към зимата: "Еньо си 
наметнал кожуха да върви за сняг". Вярва се, че който види сутрин рано окъпалото се в 
жива вода "играещо" и "трептящо" слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички 
наблюдават сянката си, ако тя се очертае без глава, или наполовина, това предвещава 
болест. В нощта на умиращото и раждащото се слънце тревите и билките имат най-
голяма лечебна сила, която изчезва с изгрева му. Затова на Еньовден, рано сутринта, 
моми и жени, врачки, баячки и магьосници берат билки, които използват за лек и магии 
през цялата година. През тази нощ магическа сила придобиват и водите. Според 
вярванията, водата в реките и кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е 
окъпало в нея. В Западна България вярват дори в лечебната сила на еньовската роса. На 
Еньовден се гадае за здраве, женитба и плодородие. Тези гадания са включени в обичая 
надпяване на пръстен или китка, който наподобява ладуването. 

В с. Априлово и в с. Макоцево  Тодоровден се отбелязва с организирането на 
конни надбягвания.  

Традиционни събития от културния календар на община Горна Малина, 
свързани с художествено-изпълнителски изкуства, са: Регионален арт фестивал 
„Малинале”, който се провежда от 2013 г. в Ритуалната зала в Горна Малина с 
участието на повече от 30 художници, скулптори, графици, приложници, дърворезбари, 
фотографи и др. артисти от или свързани с община Горна Малина  и Регионален 
фолклорен фестивал „Който се смее, дълго живее” (от 2004 г., а преди това Празник на 
хумора, организиран от НЧ „Елин Пелин - 1922”- Байлово) на самодейни изпълнители 
и колективи от региона, а от 2014 г. и от други общини на София – град и Софийска 
област, посветен на хумора и шегата „Който се смее, дълго живее", провеждан всяка 
година на 1 април в Байлово под патронажа на кмета на общината. 

 

3.2.3. Културни институти  

Най-известният и посещаван от туристите културен паметник е къща-музей 
„Елин Пелин” в родното село на писателя Байлово с работно време от  вторник до 
събота, от 09:00  – 12:30 часа и от  14:00  – 18:00 часа. Почивни дни:са неделя и 
понеделник, но при предварителни групови заявки – работи и в почивните дни. 
Телефон за контакт: 0886399424, e-mail: muzeielinpelin@abv.bg, Facebook:   къща-музей 
Елин Пелин. 

Музеят предлага за разглеждане  експозицията „Живот и творчество на Елин 
Пелин” в Дом-паметник  „Елин Пелин” и посещение в родната къща на писателя, които 
се посещават от групи от цялата страна и чужбина.  

От откриването на музея до сега са преминали стотици хиляди посетители. 
  На 11 ноември 1977 г. тържествено са  открити построения в чест на 100 
годишнината от рождението на писателя   Дом–паметник „Елин Пелин” и 
реставрираната за музей  родна къща (дарена от наследниците на фонд „Тринадесет 
века България), днес  филиал на Националния литературен музей – София към 
Министерство на културата. 

В Дом–паметника се помещава  богата библиотека на читалище „Елин Пелин – 
1922” с над 13 400 тома литература,  киносалон със 185 места, малки зали и гримьорни.  

В специална зала на първия етаж е подредена експозиция „Живот и творчество 
на Елин Пелин”.  

На територията на община Горна Малина функционират 14 народни читалища,   
сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015” и Ритуална зала. 
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НАС.  МЯСТО КУЛТУРНА ИНСТИТУЦИЯ ТЕЛЕФОН 
Априлово НЧ „Светлина 1927” 0876736814 
 
Байлово 
  

НЧ „Елин Пелин – 1922” 0876734728 

къща-музей „Елин Пелин” 
071504238 
0886399424 

Белопопци НЧ „Съзнание 1925” 0879197080 
Гайтанево НЧ „Паисий Хилендарски – 1927” 0877535896 

 
Горна Малина 
 

НЧ „Васил Левски -1929” 
Ритуална зала 

0888424994 
 

Сдружение „Читалищата в община Горна 
Малина – 2015” 

0888893337 

Горно Камарци НЧ „Христо Ботев  2010” 0876732564 
Долна  Малина НЧ „Васил Левски - 1943” 0877043704 
Долно  Камарци НЧ „Христо Ботев 1919” 0877043761 
Макоцево НЧ „Просвета 1918” 0876732642 
Негушево НЧ „Възраждане –  1922” 0876734156 
Осойца НЧ „Никола К. Савов - 1922” 0876731497 
Саранци НЧ „Пробуда - 1903” 0876734741 
Стъргел НЧ „Христо Г. Данов - 1922” 0877536032 
Чеканчево НЧ „Отец Паисий  1919” 0876732558 

 
  От 25 юни 2016 г. към читалището в Осойца бе открита етнографска сбирка „Бит 
и култура в с. Осойца през 18-ти и 19-ти век” с 250 експонати, дарени от населението. 
 В Ритуалната зала на общината се провеждат редица културни прояви: Арт фест 
„Малинале”, в който участват творци от и свързани с общината – вече повече от 30 
артисти – художници, скулптори, дърворезбари, приложници и др.; изложби на детски 
рисунки, изложение „Произведено в община Горна Малина” на селските стопани и 
производители на еко и биопродукти; чествания и сватбени ритуали. 
 

3.2.4. Анализ и оценка на антропогенните ресурси  

За разлика от природните, антропогенните ресурси имат главно познавателен, а 
по-рядко рекреативен (оздравителен и възстановителен)  ефект върху туристите.  

За тяхното въздействие не е характерна сезонност. Свързват се с такива видове 
действия като маршруто познавателен, конгресен туризъм, пътуване заради 
развлечение, спортни събития и др. В България от 100-те туристически обекта, 83 са с 
антропогенен произход. Като изкуствено създадени обекти, антропогенните ресурси на 
туризма се характерезират с някои особености, твърде различни от тези на природните 
ресурси. Централна роля има познавателният ефект. Рекреативният ефект не е типичен. 
Тъй като познавателните интереси на различните обществени групи са различни, 
обхватът на антропогенните обекти е извънредно разнообразен и подлежи на 
динамични изменения. Опознаването на антропогенните обекти като правило не 
изисква голям разход на време. По време на едно пътуване може да се покажат много 
антропогенни обекти. Поради това използването на антропогенните забележителности 
е в тясна връзка с развитието на маршрутно-познавателния туризъм. 

Къщата-музей (собственост на МК, управлявана от Национален литературен 
музей – София) и Дом-паметникът (общинска собственост) на големия български 
писател Елин Пелин в с. Байлово привличат все повече български и чуждестранни 
туристи.  
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Широкият двор с големия орех, плевнята, навесът, под който е събран 
селскостопански инвентар, ни връщат към атмосферата, в която е живял и творил Елин 
Пелин.  

Музеят е подходящ за еднодневни семейни, групови или ученически екскурзии, 
тържества и за раздаване на бележници в края на учебната година. 

Недостатък е, че не е собственост на община Горна Малина, а на Национален 
литературен музей – София към Министерство на културата и не е включен в 100-те 
национални туристически обекти, обстоятелство, което не напомня на туристите при 
планиране на пътувания да посетят Байлово. 

Не се използва максимално капацитетът на Ритуалната зала поради 
необходимост от ремонт на салона за кръщенета или за други семейни партита за 
отдаване под наем.   
             
 

4. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА (МТБ)  

 
Материалните ресурси са  основно звено в процеса на създаване, реализация и 

потребление на туристическия продукт.  
Те са и важно условие за усвояване и комерсиализация на туристическите 

ресурси и същевременно генератор на голяма част от стратегическите проблеми и 
управленски решения в рамките на дейността на туристическото предприятие. 
Материалната база на туризма може да се определи като съвкупност от материални 
услуги за производството и реализацията на основни и допълнителни услуги за 
задоволяване на потребностите на туристите във връзка с пътуването до и 
пребиваването им в туристическото място. Основната функция на материалните 
ресурси е осигуряване на условия за производство, реализация и потребление на 
туристическия продукт. Конкретната реализация става с помощта на различни 
елементи на материалната база сгради, машини, съоръжения, обзавеждане, оборудване, 
пътища, ВИК,комуникации. 

Туристическата инфраструктура включва достъп и комуникации до 
туристическото място, водоснабдяване, канализация, градоустройство и архитектурен 
облик. 

Туристическата суперструктура включва сградите на заведенията за 
пребиваване, хранене и развлечения, туроператорските и посредническите 
предприятия, здравните и спортните центрове. 

Непосредствената близост до София, добрата транспортна инфраструктура, в 
това число близостта на летище „София“ и частното летище в с. Лесново дават 
възможност за реализация на качествен туристически продукт. 

В стремежа си за развитие и маркетинг на конкурентноспособен туристически 
продукт, община Горна Малина е подготвила и реализирала поредица проекти в 
областта на екологичния, селски, културен и спортен туризъм: Спортен комплекс 
„Арена Горна Малина“, комплекс „Вятърните мелници“, откритите през 2015 г. еко 
пътека „Паметник Арабаконак – Стара мандра – извора на река Бебреш - връх Звездец”, 
пресичаща националния туристически маршрут Е3 „Ком – Емине” в Стара планина и 
еко пътека „Язовир Белопопци – Борова гора -  манастир „Свети Пророк  Илия“ в 
Средна гора с обособени места за отдих и барбекюта, паркоместа за автомобили и 
велосипеди.  

Съществуващите четири конно-спортни бази: две в с. Осойца, в с. Горна Малина 
и с. Макоцево привличат все повече приятели и любители на конния спорт.  
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4.1. Места за настаняване  

Категоризирани туристически обекти в община Горна Малина към 01.11.2016 г. 
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ВАС 
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ЕООД 

ГОРНА 
МАЛИНА 

ВЯТЪРНИТ
Е 
МЕЛНИЦИ 

ДВЕ 
ЗВЕЗ-
ДИ 

6 12 ЦЕЛО
ГОДИ
ШНО 

ХОТЕЛ
СКИ 
СТАИ 

74 18.6.2013 18.6.2018 

ТЕРА 
НОСТРА 
ИНКОГН
ИТА 
ЕООД 

ГОРНА 
МАЛИНА 

КЪЩА ЗА 
СЕЛСКИ 
ТУРИЗЪМ 
„ АТИКА” 

ДВЕ 
ЗВЕЗ-
ДИ 

9 18 ЦЕЛО
ГОДИ
ШНО 

КЪЩА 75 30.7.2013 30.7.2018 

ЕТ"ВТВ"
ВИКТОР
ИЯ 
ПЕНЕВА 

НЕГУШЕ
ВО 

ЯН БИБИЯН ДВЕ 
ЗВЕЗ-
ДИ 

9 23 ЦЕЛО
ГОДИ
ШНО 

КЪЩА 
ЗА 
ГОСТИ 

83 14.5.2015 14.5.2020 

"АМОН 
ПРОЕКТ" 
ЕООД 

ОСОЙЦА "ПЧЕЛА" ЕДНА 
ЗВЕЗДА 

14 28 ЦЕЛО
ГОДИ
ШНО 

КЪЩА 
ЗА 
ГОСТИ 

88 3.7.2015 3.7.2020 

ВАС 
МЕТАЛ 
ЕООД 

ГОРНА 
МАЛИНА 

"ВЯТЪРНИТ
Е 
МЕЛНИЦИ" 

ДВЕ 
ЗВЕЗ-
ДИ 

12 24 ЦЕЛО
ГОДИ
ШНО 

СТАИ 
ЗА 
ГОСТИ 

90 18.8.2015 18.8.2020 

ЕТ"ЙО 
91-
ЙОСИФ 
АНГЕ-
ЛОВ" 

ГОРНА 
МАЛИНА 

"ПРИ 
ВЕЛИЧКА" 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 

6 12 ЦЕЛО
ГОДИ
ШНО 

КЪЩА 
ЗА 
ГОСТИ 

93 23.10.2015 23.10.2020 

ЕТ"ДЕСИ
СЛАВА 
ЛЮБОМ
ИРОВА" 

НЕГУШЕ
ВО 

КЪЩА ЗА 
ГОСТИ 

ДВЕ 
ЗВЕЗ-
ДИ 

3 8 ЦЕЛО
ГОДИ
ШНО 

КЪЩА 
ЗА 
ГОСТИ 

95 26.11.2015 26.11.2020 

ЗАРКО 
ГЕОРГИ
ЕВ 

 МАКО-
ЦЕВО 

"КОННИ-
КЪТ" 

ДВЕ 
ЗВЕЗ-
ДИ 4 12 

ЦЕЛО
ГОДИ
ШНО 

КЪЩА 
ЗА 
ГОСТИ 63 3.11.2010 3.11.2017 

 

4.2. Места за хранене  

Категоризирани туристически обекти в община Горна Малина към 01.11.2016 г. 
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ВЯТЪРНИ
ТЕ 
МЕЛНИЦИ 
ЕООД 

ГОРНА 
МАЛИНА 

БИРА-
РИЯ 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 50   50 

БИРА
РИЯ 72 7.3.2013 7.3.2018 
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ВЯТЪРНИ
ТЕ 
МЕЛНИЦИ 
ЕООД 

ГОРНА 
МАЛИНА 

ВЯТЪРН
ИТЕ 
МЕЛНИ
ЦИ 

ДВЕ 
ЗДВЕЗДИ 122 122   

РЕСТ
ОРАН
Т 73 18.6.2013 18.6.2018 

ЕТ"МИГЛЕ
НА-
СТЕФАН 
РАЙЧЕВ" 

АПРИЛО
ВО 

ПАВИЛИ
ОН 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 20 20   

ПАВИ
ЛИОН 77 11.8.2014 11.8.2019 

ЕТ"ЛОВНА 
СРЕЩА-
ПЕТЯ ДИ-
МИТРОВА 

ЧЕКАНЧ
ЕВО 

КАФЕ.А
ПЕРИТИ
В 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 20 20   

КАФЕ
-
АПЕР 78 12.9.2014 12.9.2019 

МАНИС 18 
ЕООД 

ГОРНА 
МАЛИНА БИСТРО 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 36 18 18 

БИСТ
РО 79 16.1.2015 16.1.2020 

ЕТ"ВЕДАС
-ДОНКА 
ВЛАДОВА 

АПРИЛО
ВО 

КАФЕ.А
ПЕРИТИ
В 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 20 20   

КАФЕ
-
АПЕР 80 16.1.2015 16.1.2020 

ЕТ"СТЕФА
Н КАЛЕВ 
ТИХОЛОВ" СТЪРГЕЛ 

КАФЕ-
АПЕРИТ
ИВ 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 12 12   

КАФЕ
АПЕР 81 27.1.2015 27.1.2020 

"НАСИ-
2004" 
ЕООД 

АПРИЛО
ВО 

КАФЕ-
АПЕРИТ
ИВ 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 20 20   

КАФЕ
АПЕР 82 7.5.2015 7.5.2020 

ИДЕА 2009 
ПОПОВИ 
ООД 

ДОЛНО 
КАМАРЦ
И 

КАРАВА
НА 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 16     

КАРА
ВАНА 84 13.8.2015 13.8.2020 

ИДЕА 2009 
ПОПОВИ 
ООД 

ДОЛНО 
КАМАРЦ
И 

РАНДЕВ
У 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 50     

КАФЕ
АПЕР
ИТИВ 85 13.8.2015 13.8.2020 

"ПОЛАКС 
13" ЕООД 

САРАНЦ
И 

РЕСТОР
АНТ 

ДВЕ 
ЗВЕЗДИ 50 40 10 

РЕС-
ТО-
РАНТ 86 2.6.2015 2.6.2020 

ЕТ"НАСКО
-62-
АТАНАС 
АТАНАСО
В 

АПРИЛО
ВО 

КАФЕ-
АПЕРИТ
ИВ 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 20 20   

КАФЕ
ПЕРИ
ТИВ 89 9.6.2015 9.6.2020 

"ЛАУРА -
98" ЕООД 

ГОРНО 
КАМАРЦ
И 

КАФЕ-
АПЕРИТ
ИВ 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 12 12   

КАФЕ
АПЕР
ИТИВ 91 18.8.2015 18.8.2020 

ВЯТЪРНИ
ТЕ 
МЕЛНИЦИ 
ЕООД 

ГОРНА 
МАЛИНА 

ДОН 
КИХОТ 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 48 0   

ЛЕТЕ
Н БАР 92 18.8.2015 18.8.2020 

ЕТ"РАЙКО 
РАЙКОВ-
РАЙО-
НИНА 
РАЙКОВА ОСОЙЦА 

КАФЕ-
АПЕРИТ
ИВ 

ДВЕ 
ЗВЕЗДИ 50 50   

КАФЕ
-
АПЕР
ИТИВ 94 

23.10.201
5 

23.10.202
0 

ЕТ"ВЕРОН
ИКА"ВЕРК
А ИЛИЕВА 

ДОЛНА 
МАЛИНА 

РЕСТОР
АНТ 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 32 32   

РЕСТ
ОРАН
Т 96 

17.12.201
5 

17.12.202
0 

ЕТ 
"АЛЕКСАН
ДРА - АЛ. 
БОЯДЖИЕ
ВА 

САРАНЦ
И 

БАР 
БАРБЕК
Ю 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 20 0 20 

БАР 
БАРБ
ЕКЮ 58 15.4.2010 15.4.2017 

ЕТ "ЙОСИ- 
БОЖИДАР
КА ЙОСИ-
ФО-ВА" 

ГОРНА 
МАЛИНА КАФЕНЕ 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 20 20   

КАФЕ
НЕ 57 22.3.2010 22.3.2017 
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ЕТ "БОБИ- 
77" 

БАЙЛОВ
О 

РЕСТОР
АНТ "NO 
NAMES" 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 45 45   

РЕСТ
ОРАН
Т 68 26.3.2012 26.3.2018 

ВЯТЪРНИ
ТЕ 
МЕЛНИЦИ 
ЕООД  

ГОРНА 
МАЛИНА 

ПИЦАР
ИЯ 
"САНЧО 
ПАНСА" 

ЕДНА 
ЗВЕЗДА 16 0 16 

ПАВИ
ЛИОН  98 30.8.2016 30.8.2021 

 

4.3. Туристически атракции  

Сред най-актуалните и привлекателни туристически обекти в общината е 
атракцията „Вятърните мелници“ в  Горна Малина. Хидропаркът е комплекс с четири 
заведения, едното от които голям ресторант на два етажа в голямата мелница, шест 
басейна за малки и големи, езеро за спортен риболов, хотелска част, състояща се от 6 
„мелници” – триетажни къщи – всяка с по един апартамент и две стаи за гости с общо 
36 легла, зоо кът и много атракции:  2 водни пързалки, водни колела, топка за ходене по 
вода, стрелба с лък, батути, конна езда, разходка с магарешка каручка, детски кътове, 
симулатор родео бик, пейнтбол игрище, мини футболно игрище и голф,  волейболно 
игрище, велосипеди и АТВ.  

На туристите се предлагат различни развлечения, предимно през лятото, в т.ч. 
риболов, подходящи за семеен отдих, тийм билдинг. Имат уеб сайт www.melnicite.bg   и 
страница във Facebook. За реклама използват и билбордове на видни места по главните 
пътища между двете магистрали – „Хемус” и „Тракия”. 

За любителите на спорта и фитнеса е на разположение зала „Арена Горна 
Малина” – част от спортния комплекс в Горна Малина, изграден през 1985 г. В общата 
площ на комплекса от 50 660 кв. м. влизат: терен за футбол, писта със суха настилка и 
сектори за хвърляния - 10 000 кв.м; зали - 600 кв.м (застроена площ); трибуни - 1300 
кв.м (застроена площ); тенис корт - 1260 кв.м; игрище хандбал - 950 кв.м; площадка 
баскетбол и волейбол - 900 кв. м; Многофункционална спортна зала, открита на 24.08 
2013 г.; паркинг - 2300 кв. м. В залата има 700 постоянни посетителски места и 300 
допълнителни, в която се провеждат международни срещи и мачове от националната 
волейболна лига; конферентна зала с 50 места, две фитнес зали, сауна.  

През 2016 г. бе открито игрище за плажен волейбол в Долна Малина. 
Ранчо „Конникът” www.horseman-bg.com се намира в китното селце Макоцево 

на 35 км източно от София. Разполага с конна база и къща за гости. На туристите се 
предоставя възможност за отдих и наслада от селския живот, конна езда сред красивата 
природа, качествени едноседмични програми - лагери за деца, за индивидуални 
посещения, за фирми, за собственици на коне, обучение, авторски програми за юноши, 
организиране на събития. Собственик е Зарко Георгиев. Той, заедно с екипа си от 
професионалисти -  аниматори и модератори, създават нестандартни преживявания.  
Гостите на „Конникът” могат да се възползват от домашно приготвена храна от еко и 
био продукти, произведени от земеделски производители. Атракцията е отворена през 
цялата година.  

Конната база „Ездимер” www.ezdimer.com  на „Лактан” ЕООД се намира в 
Осойца – на 36 км от София и е част от екологичното високопродуктивно 
животновъдство  - едър рогат добитък, производство и търговия с мляко и 
биоземеделие на фирмата. Ранчо „Ездимер” е разположено на южния склон в 
подножието на Стара планина, на 2 км над Осойца сред невероятна природа. Разполага 
с конюшня с 13 модерни бокса, вътрешна баня и солариум за коне. За своите 
посетители ранчото разполага със съблекални, оборудвани с баня и тоалетна, а за тези 
които са дошли като придружители има и ресторант, в който да утолят жаждата и глада 
си. Ранчо „Ездимер” предлага обучение в езда, както за абсолютно начинаещи, така и за 
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напреднали (в корал и манеж), а за хора с по-богат опит се предлага паркур. Разходките 
из Балкана са за всички, а преходи се организират само за по-напредналите в ездата. 

Друга атракция е Арт Център „Вихрони” в Долно Камарци, 
http://artcentrevihrony.blogspot.bg/ е съобразен с желанието за спокойна, тиха и уютна 
атмосфера. Изграден е  като затворена система, задоволяваща всички необходими 
нужди на своите гости. На разположение са шест двойни стаи със самостоятелна баня, 
кабелна телевизия, обзаведени с всички удобства. Комплексът разполага със: салон за 
дебати, срещи и разговори с 50 места, обзаведен с бар, осигуряващ всичко необходимо 
за приятно прекарване; изложбена зала; зала за аудиовизуални изкуства; керамично 
ателие с две пещи по 1000 литра; пет открити ателиета за приложни изкуства 
(дърворезба, керамика, текстил  и други); открита изложбена площ 1000 кв.м.  

Арт Център "Вихрони" предлага образователни курсове по рисуване, живопис, 
керамика, текстил за начинаещи (7-10 дневни), квалификационни курсове за 
напреднали с лектори - преподаватели от НХА.(7-10 дневни), образователни и 
квалификационни курсове за колекционери с лектори специалисти от НХА, условия за 
арт туризъм с основна цел популяризиране на българската култура чрез запознаване с 
традиционни занаяти и изкуства, пленери, база за конференции, база за художествени 
практики на училищата по изкуства, тиймбилдинг. 
 

4.4. Анализ и оценка на МТБ  

В общината през 2014 г.  са регистрирани 3 къщи за гости с общо 56 легла, а към 
м. ноември, 2016 г.  къщите за гости вече са 7 с общо 137 места за настаняване (легла). 
Те   са категоризирани и са вписани в Националния туристически регистър на 
Министерство на туризма. Категоризирани са и 20 заведения за хранене с общо 679 
места, от които 615 са в закрити помещения. 

По данни на данъчна служба Горна Малина през 2014 г. нощувките са 1980, за 
2015 г. – 2246, а до м. октомври 2016 г. – 2188 броя. Очакванията са до края на 
годината, особено през студентския празник, Коледа и Нова година нощувките да са 
повече от 300, което означава, че туристите оставащи в общината за повече от един ден 
нарастват. 

Спортният комплекс в Горна Малина е реализиран със средства на Програмата 
за развитие на селските райони. Той се превърна за 3 години в притегателно място за 
всички любители и приятели на спорта. В модерната многофункционална зала се 
провеждат състезания от най-висок ранг, като приятелската среща по волейбол между 
националните отбори на България и Франция, Световна купа по естетическа 
гимнастика, НВЛ „Супер лига” – мъже, Международен турнир по карате и др..  

Залата е привлекателно място  и за спортовете баскетбол, хандбал, спортна и 
художествена гимнастика, фехтовка. В нея се провеждат  културни и бизнес форуми и 
прояви. 

Така възможностите за привличане на  все по-голям брой туристи стават 
осъществима цел за развитие на туризма в община Горна Малина през следващите 
години. 

На територията на община Горна Малина е разположено държавно дивечовъдно 
стопанство “Витиня”, което има добре поддържана материална база и  е с наложено 
име в областта на международния ловен туризъм. Стопанисва 10 хил. хектара гори със 
специално предназначение и редки животински видове. 

Има нови туристически обекти, които все още не са напълно готови за 
посрещане на туристи и категоризирани. 

Масово е разбирането, че „цялата община е една градина и парк“. Във всяко 
населено място има поне една поддържана детска площадка, а в Горна Малина са 
четири. Във всяко село от общината има градинар. 
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На територията на общината има добри кафенета и заведения за хранене, като 
някои от тях се посещават редовно от софиянци и хора от съседните общини.  

Като недостатък се разглежда от населението закриването на младежкия дом и 
липсата за възможности за забавление на младите хора. 

В ОУПО 2017 – 2035 се предлагат мероприятия и места за развитие на седмичен 
отдих, като легловата база за настаняване се предлага да е в населените места – 
съществуващи вили, къщи за гости с възможности за финансирани по ПРСР.  

Туристическият продукт трябва да включи възможност да се обходят 
съществуващите и предложените еко пътеки, маршрутите да се обогатят с посещение 
на паметници на културата, сгради на културата, музейни и изложбени зали, църкви, 
семейна езда в  конните бази и други мероприятия.  

Министерството на туризма все още не е изготвило  стратегия за управлението 
на туристическите атракции, включени в Националния туристически регистър. Не е 
ясно все още от кои туристически обекти може да се събира туристическа такса, от кои 
таксите ще могат да се връщат за издръжката на обектите, кои могат да се използват за 
публично-частно партньорство, кои могат да привличат инвестиции. 

 
 

5. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
Повишаването на качеството на образованието е необходимо условие за 

развитието на територията като конкурентноспособна и икономически стабилна. 
Професионалното образование като инструмент за повишаване на 
конкурентноспособността на човешкия капитал и повишаване на инвестиционната 
привлекателност следва да бъде приоритет.  

По данни на Националния статистически институт преброяването на 
населението през 2011 г. дава следните резултати относно образователната структура 
на населението в общината: от общо 5865 жители, с висше образование са 428, със 
средно образование – 2762, с основно – 1942, с начално – 477, с незавършено начално – 
223. Никога не са посещавали училище – 29 и 4 деца, които до навършване на 7 години 
не са посещавали предучилищни групи. Т.е. 45,6% от населението на общината е 
неквалифицирано и нежелано на пазара на труда. 

От учебната 2013/2014 г. в общината всички деца, навършили 5 години. са 
записани в задължителните предучилищни групи в детската градина и средното 
училище в Горна Малина. 

Учениците, завършили профилираната паралелка със специалност „Мениджър в 
малък и среден бизнес” на СУ „Христо Ботев” – Горна Малина, продължават 
образованието си или започват работа извън общината – повечето в София.  

От учебната 2016/2017 г. в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в 
Априлово бе открита професионална паралелка със специалност „Лесокултурни 
дейности”, като тенденцията е от следващата учебна година училището да стане 
обединено – до завършване на 10 клас и получаване на първа гимназиална степен  
 
 

6. SWOT АНАЛИЗ  

 
Анализът на силните и слабите страни, възможностите и заплахите е в 

съответствие със стандартната методология, според която силните и слабите страни са 
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резултат от влиянието на вътрешни фактори, а възможностите и заплахите на външни 
фактори. Основният извод от изведената SWOT-матрица е свързан с избор на най- 
подходяща стратегия за развитие на базата на изведените слаби, силни страни 
възможности и заплахи.  

С оглед на горното и отчитайки факта, че туризмът е приоритетен отрасъл за 
развитие на територията на общината до 2030 г. ще бъде реализирана стратегия, която 
се основава на силните страни и оползотворяване на всички налични възможности, 
отчитайки основните слаби страни и заплахи, чрез предприемане на мерки за тяхното 
минимизиране. 

 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
Отлично 
географско 
разположение в 
близост до София. 
Наличие на 
съхранена природна 
среда, благоприятен 
климат и географско 
разположение, в т.ч. 
запазен горски фонд, 
чист въздух и почви. 
Наличие на зони за 
отдих и туризъм.  
Екологично чист 
район. 
Наличие на богато 
културно-
историческо 
наследство, 
съхранени културни 
и спортни традиции. 
Къща – музей „Елин 
Пелин” в Байлово. 
Потенциал за 
развитие на 
различни форми на 
туризъм – спа, 
културно-
исторически, еко, 
селски,  спортен, 
ловен и риболовен. 

Влошени 
демографски 
показатели – 
застаряване и 
отрицателен 
естествен прираст на 
населението. 
Непозната марка за 
туризма в България. 
Малък опит. Липса 
на  традиции в 
туризма. 
Ниска покупателна 
способност на 
населението. 
Недостатъчна 
реклама и маркетинг 
в сферата на 
туризма. 
Недоизградена 
канализационна 
мрежа в населените 
места, липса на 
пречиствателна 
станция за отпадни 
води.  
Замърсяване в и 
около населените 
места с 
нерегламентирани 
отпадъци . 
Недостатъчно 
водни ресурси. 
Липса на 
подходяща 
национална и 
международна 
реклама.  
Селищата нямат 
туристически 
облик.  
 

Ускорено развитие 
на туристическия 
сектор; развитие на 
целогодишен 
туризъм. 
Създаване на марка 
Община Горна 
Малина – зелена 
община”. 
Опит в подготовката 
и реализацията на 
проекти, 
финансирани от 
фондовете на ЕС. 
Нарастване 
търсенето на 
екологично чиста 
селскостопанска 
продукция. 
Използване на 
възможностите за 
междуобщинско 
сътрудничество и 
публично-частно 
партньорство и 
програмите на ЕС. 
Изграждане на 
велопътеки. 
Стимулиране на 
местни 
партньорства, 
трансгранично и 
международно 
сътрудничество.  
 

Намаляване на 
покупателната 
способност на 
фирмите и 
населението, спад на 
потреблението. 
Разрушаване на 
културни 
паметници от 
иманяри, вандали 
или от природни 
явления. 
Недостатъчни 
ресурси за ремонт и 
поддръжка на 
културното 
наследство. 
Замърсяване на 
териториите от 
туристите. 
Природни рискове – 
горски пожари, 
наводнения и др. 
Миграция вън от 
общината. 
Липса на 
достатъчни 
собствени приходи 
за активно 
осъществяване на 
общинските 
политики.  
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7. СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  

 
При определянето на най-важните компоненти на Стратегията за устойчивото 

развитие на туризма в община Горна Малина за периода 2017-2030 е поставянето им на 
базата на реалистично  проучване на ресурсната база, както и на активите и пасивите на 
Общината за развитието не само на туризма изцяло, но и на отделните видове туризъм.  

Направеният анализ на ресурсите, актуалното състояние на туризма в община 
Горна Малина, конкурентните дестинации София – град, Копривщица и туристопотока, 
както и Общият устройствен план на община Горна Малина за периода 2017-2030, 
определят насоките за развитие на туризма в нашата община.  

База за определяне на визията, мисията и приоритетите на Стратегията за 
устойчивото развитие на туризма в община Горна Малина за периода 2017-2030 са: 

- Основни принципи; 
-  Ангажираност на заинтересованите страни. 

Основната цел на развитието на туризма в периода 2017-2030 г. е 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.  
В изпълнение на основната цел следва да бъдат:  
1. Подобрени условията за развитие на туризма на територията на общината;  
2. Да бъдат изградени и поддържани необходимите компоненти на обща и 
специализирана инфраструктура;  
3. Да бъде повишено качеството и разнообразието на предлаганите туристически 
продукти и услуги, капацитета и конкурентоспособността на туризма.  

Основната цел може да бъде достигната чрез реализиране на следните 
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;  
• 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.  
 

8. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 

 
Усилията на Община Горна Малина са насочени към създаване на устойчива 

схема за сътрудничество между местните институции и представителите на бизнеса и 
връзката с неправителствените организации.  
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Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е 
предпоставка за реализиране на стратегиите за икономически просперитет.  

Двата вида туризъм – Културен и еко се стремят към устойчиво развитие, като 
не само използват, но и опазват стойностите и автентичността на своите специфични и 
най-често невъзвратими ресурси. Развитието на културния туризъм има за цел да 
генерира приходи за поддръжка на обектите и за финансиране на културни атракции. 
Туристите от този сегмент посещават предимно дестинации, които са извън 
маршрутите на масовия туризъм, а това благоприятства целогодишния туризъм и 
разширяването на туристическите райони, включвайки по-малко познати части от 
вътрешността на страната. В резултат от развитието на културния туризъм се 
подпомага борбата срещу безработицата, особено в онези райони, в които няма много 
алтернативи за заетост и има силна миграция. Културният туризъм насърчава местното 
население да валоризира и опазва своята култура и пробужда в него осъзнаването и 
гордостта от историческите корени. 

Дейностите за реализацията на стратегическите цели, приоритети и задачи и 
сроковете за изпълнението им ще бъдат  заложени в Общински планове за изпълнение 
на Стратегията, като първият План е със срок за изпълнение 4 години (2017 – 2020), а 
отчет ще се прави всяка година. 

Заложените дейности за реализацията на поставените стратегически цели са: 
 

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ    

Дейности Източник на 
финансиране Отговорник Срок  

2020 Ремонт на дом-
паметник «Елин Пелин»  

 

Проекти по 
програми 
Национален бюджет 
Общински бюджет 

Общинска 
администрация 
Министерство 
на културата 
Общински съвет 

2018 г. 

2. Организиране на събития: 
пленери, изложби, конкурси, 
образователни тематични 
кръжоци и др.  

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общински съвет 
Общинска 
администрация 

Постоя-
нен  

3. Изработване на културни 
календари, рекламни дипляни  

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

Постоя-
нен. 

4. Обособяване на музейни 
експзиции 
 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2020 г. 

5. Разполагане на 
информационни табла, 
експозиции на материали, 
документи, снимки и др. 
 

Общински бюджет 
 
Проекти по 
програми 

Общински съвет 
 
Общинска 
администрация 

2024 г.  

6. Провеждане на фестивали 
 

Проекти по 
програми 
Общински бюджет 
Делегирани 
бюджети 
Донорски програми 

Общинска 
администрация 
Читалища 
Общински съвет 
Училища и 
детски градини 

Постоя-
нен 

7. Провеждане на 
концерти/театрални 
постановки; 

Проекти по 
програми 
Общински бюджет 

Общинска 
администрация 
Читалища 

Постоя-
нен 
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 Делегирани 
бюджети 
Донорски програми 

Общински съвет 
Училище и 
детски градини 

8. Демонстрации на 
традициони занаяти и др. 
 

Проекти по 
програми 
Общински бюджет 
Делегирани 
бюджети 
Донорски програми 

Общинска 
администрация 
Читалища 
Общински съвет 
Училище и 
детски градини 

Постоя-
нен 

9. Създаване на атракцион за 
деца „Ян Бибиян” в Байлово 

Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2025 г. 

10. Запазване на историческата 
квартална и пространствена 
структура на селата Негушево 
и Байлово 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

Постоя-
нен 

11. Вписване на къща-музей 
„Елин Пелин” в националния 
туристически регистър на МТ и 
в „100-те национални 
туристически обекти” на НТС 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2025 г. 

ЕКО ТУРИЗЪМ    

Дейности Източник на 
финансиране Отговорник Срок  

1.Поддържане и охрана на еко 
пътеките «Арабаконак – вр. 
Звездец» и «яз. Белопопци – 
Борова гора – манастир Св. 
Пророк Илия»  

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

Постоя-
нен 

2. Изграждане на чешма с 
питейна вода на мястото за 
отдих до язовир Белопопци на 
еко пътеката 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2020 г. 

3. Изграждане на еко пътека 
«Елин Пелин» с маршрут: 
”Дом паметник „Елин Пелин”  
- блатото на Андрешко  -  
„Стубела – Варниците – 
местността „Дервена” – 
„Бялата вода” – параклис „Св. 
Никола” – манастирските 
пещери” 

Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2030 г. 

4. Поставяне надписи на 
указателните табели на 
изградените еко пътеки 

Общински бюджет 
 

Общинска 
администрация 

2019 г. 

5. Развитие на различни форми 
на рекреация (възстановяване, 
освежаване, ободряване, 
отмора, почивка) в и около 
селата Байлово, Белопопци, 
Горно и Долно Камарци, 
Макоцево, Негушево и Осойца. 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2027 г. 
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6. Опазване и адаптация на 
културното наследство в 
съвременната урбанизирана и 
природна среда  

Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2029 г. 

7. Създаване на културно-
опознавателни маршрути, 
включващи както обектите на 
недвижимото и движимото 
културно наследство, така и 
елементи на природната среда. 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2023 г. 

8. Създаване на извънселищни 
паркове и залесяване на нови 
територии  

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2030 г. 

9. Спортен риболов в язовирите 
Белопопци и Долно Камарци 

Частни инвестиции Бизнес   2022 г. 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ    

Рекламиране на къщите за 
гости чрез дипляни и 
изграждане на нови.  

Общински бюджет 
 

Общинска 
администрация 
Бизнес  

2020 г. 

СПОРТЕН ТУРИЗЪМ    

Пакетни туристически 
посещения на мачове в Арена 
Горна Малина и плажен 
волейбол в Долна Малина 

 Общинска админ 
Спортен к-с 
Бизнес 

2018 г. 

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ    

1. Създаване на велопътеки и 
организиране на велопреходи 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2026 г. 

2. Атракция „Мистерията на 
Калугерските пещери” 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 

2030 г. 

3. Конни и велопреходи по 
изградените еко пътеки язовир 
Белопопци и Арабаконак и по 
бъдещата Елин Пелин в 
Байлово 

Общински бюджет 
Проекти по 
програми 

Общинска 
администрация 
Бизнес  

2020 г. 

4. Парапланеризъм  Общински бюджет 
 

Общинска 
администрация 

2021 г. 

ЛОВЕН ТУРИЗЪМ    

Сключване на договор между 
община Горна Малина и Ловно 
стопанство „Витиня” за 
организиран ловен туризъм 

Общински бюджет 
 

Общинска 
администрация 
Ловно 
стопанство 

2026 г. 

 

След окончателното реставриране (архитектурно и художествено) на 
православните храмове, параклиси и манастири в общината има потенциал да се 
организира и поклоннически туризъм в съчетание с културния. 
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9. РЕСУРСНО  ОСИГУРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО  РАЗВИТИЕ  

От ключово значение за постигане на целите, заложени в Стратегията, е 
ефективното използване на всички възможни източници на финансов ресурс. В 
условията на икономическа нестабилност, много важно е постигането на по-високи 
резултати при използването на по-малко средства. Бюджетът на община Горна Малина 
се формира на базата на собствени приходи и приходи от субсидия, получена от 
Републиканския бюджет на България. Основна част от средствата са пари от спечелени 
проекти по европейските фондове и програми.  

Основните разходни пера в общинския бюджет са разходи за образование, 
осигуряване на заплати и осигуровки на служители, поддръжка и ремонт на ДМА, 
социални, културни и спортни дейности на територията на общината. Капиталовите 
разходи са отделно перо в бюджета, като  се предоставят целево от  РБ за съответната 
календарна година. Тези средства се определят от Министерството на финансите и са 
недостатъчни, за да задоволяват потребностите на общината.  

В областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020, община 
Горна Малина попада в  териториалния обхват на районите за силна целенасочена 
подкрепа (по повече от 4 критерия по показателите: 1. нетни приходи от продажби на 
един жител под 70 на сто от средната стойност за страната за последните три години; 2. 
равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за 
последните три години; 3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната 
стойност за страната за последните три години; 4. коефициент на възрастова 
зависимост над 120 на сто от средната стойност за страната за последните три години; 
5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър; 6. над 30 на сто от 
населените места нямат изградена пътна връзка с асфалтово покритие помежду си или с 
общинския център; 7. над 30 на сто от населените места са без изградена 
канализационна мрежа; 8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с 
отклонение от качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във 
водоснабдяването за последните три години.). Община Горна Малина: удовлетворява 
категорично критериите по показатели 1, 2, 4, 5 и 7 и попада в четвърта група за 
целенасочена силна подкрепа. 

 
 

10. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
С реализиране на Стратегията, чрез предприетите мерки и дейности, към 2030 г. 

се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати в община Горна Малина:  
- Превръщане на туризма в значим отрасъл на местната икономика от гледна 

точка на брой заети лица и реализирани приходи;  
- Утвърждаване на община Горна Малина като туристическа дестинация „Зелена 

община” с високо качество и разнообразие на предлагания туристически 
продукт, включително целогодишна туристическа заетост  

- Изграден административен капацитет в областта на туризма, включително за 
реализиране на проекти и привличане на ресурси за развитие на туризма.  
Индикаторите за измерване на гореописаните резултати са:  

� Реализирани проекти и инициативи, включително създадени 
партньорства;  

� Средства за подслон и места за настаняване;  
� Приходи от нощувки в средствата за подслон и в местата за настаняване; 
� Реализирани нощувки;  
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� Легла в средствата за подслон и местата за настаняване;  
� Брой новорегистрирани лица, ангажирани в сферата на туризма  
� Видове активен туризъм на територията на общината - културен, еко, 

ловен и селски туризъм. 
 
 

11. МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 
Основната цел на мориторинга е да осигури синхрона и взаимното подпомагане 

при реализирането на набелязаните дейности и приоритети. 
Правилата за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Стратегията за 

развитие на туризма в община Горна Малина през периода 2017 – 2030 г. са: 
− Наблюдение на роцеса на изпълнение на стратегията; 
− Изготвяне на ежегодни доклади за хода на изпълнение на Стратегията. 

Докладите се внасят за обсъждане в Общинския съвет, като въз основа на 
тях се вземат решения за оценка на извършеното, актуализация на 
Стратегията и конкретизация на плана за действие през следващите 
години. 

Предвижда се следната последователност на моторинга: 
� Публично обсъждане на Стратегията с общинска администрация и с 

обществеността и приемането й от Общински съвет Горна Малина; 
� Създаване на общинска комисия за организация, управление и контрол по 

реализацията на дейностите и изразходваните финансови средства; 
� В първите три години е целесъобразно да се провеждат ежемесечни 

срещи за обсъждане на конкретните задачи и възникналите до момента 
проблеми; 

� В края на всяка година Общински съвет Горна Малина разглежда 
годишния доклад по изпълнението на плана с конкретните задачи за 
дадения период; 

� Актуализиране на планираните дейности. 
 
Стратегията ще бъде актуализирана при съществени промени на 

икономическите и социалните условия в общината или при промяна на стратегически 
документи на по-високо ниво.  

Други фактори, които могат да наложат актуализация, са промени в свързаното 
национално законодателство или в законодателството на ЕС, както и съществени 
промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на плана. Не 
на последно място, актуализация следва да бъде направена, ако резултатите от 
междинна или последваща оценка налагат това, или ако е идентифицирана 
необходимост от предприемане на корекции на базата на осъщественото наблюдение 
на плана.  

Предложението за актуализация на Стратегията се разработва от отговорните 
длъжностни лица в общинската администрация, заедно с комисията, като при 
необходимост за изпълнение на задачата могат да бъдат привлечени и други вътрешни 
и в крайна необходимост външни експерти.  

При актуализацията на Стратегията следва да се анализира и оцени динамичното 
въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално- 
икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната 
среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа 
рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния 
период.  
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В цялостния процес на мониторинг и оценка при спазване на принципа за 
партньорство участват кметът на общината, общинската администрация, общинският 
съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, 
представителите на гражданското общество в общината. 

 
Стратегията за устойчивото развитие на туризма в община Горна Малина 

2017 – 2030  е приета от Общински съвет Горна Малина с Решение №  ,Протокол
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