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 Живописното каварненско крайбрежие се  разстила по протежение на 42 км

 Общата площ на плажовете 74 000 кв.м, с обособени малки естествени 
плажове, които допринасят за спокойната и приятна  почивка на туристите 
през активния летен сезон

 Община Каварна разполага с богато културно-историческо наследство и 
уникални природни дадености

Община Каварна е привлекателна 
туристическа дестинация

Населени места – 21

Население –17 800 души

Обща територия – 483 000 дка



 Заедно с търговията и 
транспорта, той формира 
около 65-70% от приходите 
и 40-45% от заетостта в 
общината

 Основният продаван 
продукт е морски 
ваканционен туризъм, 
ведно  с културно-
познавателни програми

Туризмът е основно перо в икономиката на 
община Каварна 



На територията на общината са оформени 
три курортни зони



Каварна – атрактивна и привлекателна

 Нос Чиракман се намира на 3
км южно от Каварна

 Крепостна стена е защитавала
града от нападения. През I-ви
век преди новата ера силно
земетресение разцепва носа и 
голяма част от него потъва в 
морето.



Нос Калиакра

 Носът е издаден на 2 км навътре в 
морето и затваря голям
подковообразен залив. Обявен е за 
природен и археологически 
резерват. 

 През римската епоха крепостта се 
разраства - строят се крепостни
стени, църкви, римска баня, 
водопровод. Повечето от тях могат
да се видят и днес. 



Археологически резерват  Яйлата

 Разположен е на 2 км южно от село Камен бряг. Тук може да се видят 
пещерни жилища, гробници, издълбани в скалния масив и 
ранновизантийска крепост с частично запазени 4 плътни кули и 1 кула-порта.



Болата

 Болата е името на красив 
плаж и резерват в 
северната част на 
българското
Черноморие край 
село Българево. Това е 
единствения резерват в 
България, включващ
акватория и морска площ. 
Каварненският залив Болата
стана част от Клуба "Най-
красивите заливи в света".



 морски и ваканционен туризъм 

Богат потенциал за развитието на:



 селски и еко туризъм

Богат потенциал за развитието на:



 научно-познавателен туризъм

Богат потенциал за развитието на:



 културен туризъм

Богат потенциал за развитието на:



 фестивален туризъм

Богат потенциал за развитието на:



 спортен туризъм

Богат потенциал за развитието на:



 конгресен туризъм

 велотуризъм

 пещерен туризъм

Богат потенциал за развитието на:



 специализиран туризъм - наблюдение и фотографиране на фауната и 
наблюдение на характерната за района степна растителност и редки видове

Богат потенциал за развитието на:



 специализиран туризъм

Богат потенциал за развитието на:



Ресурси 

девствена 
природа

средиземно
морски 
климат

колоритни 
народни 
обичаи и 
празници

вкусна 
местна 
кухня и 
богат 

културен 
календар

близост до 
морските 

курорти на 
България и 

Румъния

голф 
селища и 
игрища

съвременна 
инфраструк

тура 

Ценни ресурси за развитието на туризма



 по-добра инфраструктура

 реставрация на културно-исторически паметници

 реклама на туристическия продукт

 опазване и поддържане на околната среда 

 по-голямо разнообразие на туристически стоки и 
услуги и подобряване на качеството им

Дейности, с най-голямо значение за 
бъдещото туристическо развитие



 стимулиране търсенето на ваканционен туризъм, както на международния, така и на 
вътрешния туристически пазар

 разширяване предлагането на допълнителни туристически услуги

 внедряване на иновации в хотелиерството 

 привличане на чуждестранни и български инвестиции в инфраструктурни проекти, не 
само за изграждане на хотели

 повишаване качеството на туристическите услуги

 повишаване квалификацията на туристическите кадри

 реализиране на серия от мерки за целогодишно използване на материалната база за 
балнеология и поддържане на добрата физическа форма

Дейности за туристическо развитие



 извършване на оценка и препоръки за превръщане на паметниците на културата в 
завършен туристически продукт

 извършване на оценка и осъществяване на промени (осъвременяване) на музейните 
експозиции с цел увеличаване на атрактивността им

 използване на културните ресурси - паметници на културата, музеи, фестивали, 
етнографски комплекси и т.н. - за активизиране на туристическата индустрия

 изработване на механизмите за генериране на приходи за опазване на биологичното 
разнообразие и паметниците на културата

Дейности за туристическо развитие



 изработване рекламни материали - рекламен филм на общината, каталог, карти, 
брошури, проспекти и други

 иницииране за провеждане на семинари, изложби, презентации по въпросите на 
туризма

 участие в туристически изложения и борси

 събиране и поддържане на актуална информация относно туристическото предлагане 
в Каварна в официалния сайт на община Каварна

 създаване на база данни и информационен пакет за туристическото предлагане в 
Каварна

Ефективна маркетингова политика за 
популяризиране на туристическия пазар



 уеб маркетинг 

 подобряване на информационното обслужване на туристите

 информационно осигуряване на туристически обекти - изработване на табла, 
указателни и информационни табели, билбордове

 стимулиране на местната инициатива и предприемачество.

 опазване, поддържане и развитие на зелените площи

Ефективна маркетингова политика за 
популяризиране на туристическия пазар



 Необходимо е сдружаване и партньорство 
на туристически фирми, установяване на 
връзки и сътрудничество с туроператорите, 
подобряване на материално-техническата 
база на туризма

 Модерните и адекватни на съвременните 
стандарти условия за лесен достъп до 
обектите, комфорт и качествено 
обслужване в местата за настаняване ще 
превърнат туристическият продукт, 
предлаган в община Каварна в популярен и 
конкурентноспособен на вътрешния и 
международния пазар

В заключение
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