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Abstract: 

Yacht complex establishments are an underlying part of seaside urban landscaping. They 

attract tourists from all over the world and transform into emblematic sites both for residents 

and visitors.  

The design of a yacht complex is relatively complicated engineering and technical 

process due to the requirement of coast strengthening facilities. The architectural appearance 

and functionality of designing such project are also of particular importance. They are 

fundamental to the social significance of the project and how well it fits in its surroundings. 

Delving into the accomplished so far, studying the current demands, which are set to underline a 

competitive yacht complex in a global market, and looking through some specific requirements 

in the scaling and designing of the indvidual functional units included, form an algorithm for 

designing a similar type of specific buildings and facilities.  

This report aims to explore the major factors guiding the design of yacht ports, 

requirements for their development and the capabilities and functionality of such establishments 

that would guarantee high quality services for their users. The author will present the current 

trends and requirements in this area. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Яхтените комплекси представляват специфични сгради, предоставящи съвкупност от 

функции необходими за осъществяване на дейности, пряко свързани с яхтения туризъм, 

обособени на едно място, с цел осигуряване на възможно най-добро качество на услуга. 

Проектирането на яхтени пристанища не е никак лека задача. Представлява съвкупност от 

дейности на архитекти и инженери, поради необходимостта от максимално добро 
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социално значение, функционално оформление и сериозни брегоукрепителни съоръжения 

за достатъчно дълга издръжливост, безопасност и надеждност. Процесът е предшестван от 

сериозни проучвания свързани с основните фактори, които оказват влияние върху 

благоприятната експлоатация на яхтените комплекси.  

Целта на доклада е да оформи оптимална рамка, обхващаща основните фактори,  

функционални единици, изисквания и принципи, които е необходимо да се покрият при 

проектирането на подобен тип комплекси. Посочени са основни методи за оразмеряване 

на водни и сухоземни площи, което се оказва основната и най-важна задача на проектанта. 

Принципите за организиране на пристанищата са приложими за съоръженията и 

свързаните с тях брегови услуги, които поддържат развлекателните лодки и лодки под 

наем [Franco, 2008]. В началото е важно да се споменат характеристиките на яхтените 

пристанища. Те се състоят от водни площи, инженерни структури, пристанищни зони, 

сгради, технически пристанищни съоръжения, за да се гарантира безопасността на 

акостиралите яхти, поддръжка на яхти, развлекателни или туристически функции и 

плаващо оборудване. За да изпълни задачите си, яхтеното пристанище трябва да има 

подходящо оформено акваториално пространство, защитено от ветрове, вълни, течения, 

както и подходящи сухоземни площи. Всичко от споменатото плюс адекватно 

оборудване,осигурява професионално обслужване на яхти, техните екипажи и други 

потребители на яхтените пристанища [Mazurkiewicz, 2010].  

2. ОСНОВНИ ФАКТОРИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ЯХТЕНИ КОМПЛЕКСИ 

      Критериите за проектиране на морските съоръжения следва да бъдат установени след 

внимателно разглеждане на различни експлоатационни, функционални и навигационни 

изисквания, в допълнение към условията на околната среда на обекта, физическите и 

законовите ограничения. Таблица 1 представя обобщение на тези съображения 

[C. COMIN,  R. M. DE SOUZA, 2015].   

Свойства на 

земната 

повърхност 

 Топография 

 Батиметрия 

 Подземни данни: геоложка история, свойства на почвата, 

дълбочина до скала  

 Сеизмичност 

Околона среда  Метеорология: нормални и екстремни метеорологични условия, 
вятър, валежи, течения, температура 

 Океанография: нормални и екстремни вълни, прилив, химия на 
водата  

 Честота и вероятност за буря 

Оперативни 

съображения 

 

 Данни за плавателни съдове: размери, видове, честота, време за 
акостиране, изисквания за обслужване 

 Данни за автомобила: размери, видове, вместимост, работни 

размери (радиуси на завиване и т.н.) 

 Кранове, железопътна линия, товароносимост, тежести, габарити, 
скорост, обсег и т.н. 

 Специално оборудване 

 Услуги и комунални услуги, брегови връзки, противопожарна 

защита и оборудване за безопасност, осветление и сигурност, 

електрическа мощност, тръбопроводи 

Функционални 

съображения 

 

 Драгиране, чистене на плавателните съдове 

 Системи за контрол на движението на корабите (VTS) 
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 Достъп от страна на сушата, отдалеченост, пътна инфраструктура, 
летища и др. 

 Практики за поддръжка: катодна защита, повреди и др. 

 Навигационни съображения  

 Дълбочина и ширина на канала 

 Условия за приближаване на корабите 

 Наличност на влекачи 

Ограничения  Пристанищна линия 

 Нормативни: стандарти за качество на водата 

 Разрешения и лицензиране 

 Съществуващи съоръжения 

 Законосъобразност 

 Екологосъобразност 

 

3. ФУНКЦИОНАЛНИ ЕДИНИЦИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН 

ЯХТЕН КОМПЛЕКС 

       При проектиране на яхтен комплекс биха могли да се предвидят следните 

функционални единици, следвайки логична последователност, спрямо принципа, по който 

работят отделните дейности.  

 

3.1 Яхт клуб  

Яхт клубът се определея  като основна сграда в комплекса, тъй като в него се включва 

рекреационна (обществена), атракционна и обслужващо-административна дейност. Яхт 

клубът се ситуира в непосредственна близост до вътрешната акваторията на комплекса и 

яхтените пристани.  

В сградата на яхт клуба биха могли да се организират следните допълнителни 

функции: 

 Капитански клуб – специализиран център за обществено обслужване и събрания 
на капитани. Възможно е да бъдат организирани пространства предвидени за пура 

бар, ресторант, зали за събрания, офиси, «лаунч» зона и пр.  

 Медицински център - обслужва целият комплекс и разполага с необходими 
специалисти. Необходимо е да се предвиди и рехабилитационна зала, предвид това, 

че се разработва спортно съоръжение.  

 Обучителен център - създава база за теоритични занятия, събрания и 

конференции, международни обучения.   

 

3.2 Водно пространство – включва предвиждането на места за акостиране на яхти, 

снабдени с всички необходими комуникации, пространство за маневриране, подход към 

вътрешната акватория по вода. Нобходимо е прилагането на специфични 

брегоукрепителни съоръжения, предвид установените, чрез предварително проучване, 

ветрове и течения.  

 

3.3 Обучителен център (практични занятия) – ситуира се в непосредствена близост до 

водното пространство с директен излаз към него и с отделен достъп до открита 

акватория (различен от този предвиден за яхти). Организират се заградени водни зони 

с предвидена филтрация, складови помещения (хангари), офиси за треньори, 

съблекални.  

 

3.4 Ремонтно-складова част – ситуира се в непосредствена близост до вътрешната 
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акваторя на комплекса, с директен достъп към нея. Предвиждат се специфични 

кранови съоръжения, широки площи с необходимите сухи докове. Необходимо е 

организирането на складови зони (хангари, складови помещения) и покрити сухи 

докове.  

 

3.5 Митнически пункт - митница и диспечери се ситуират на  входа на яхтения комплекс, 

      с цел пряка връзка с  влизащите вътре в нея яхти. 

 

3.6 Магазин за яхти – предполага развитието на търговия с яхти, специфични яхтени 

принадлежности, платна за ветроходни яхти и пр. Възможно е предвиждането на 

отделно акваториално пространство за яхтения магазин, със самостоятелен подход по 

вода към него или част от основната „марина”,  с цел демострация на яхтите във вода. 

 

3.7 Хотелска част – важен функционален елемент за осигуряване на условия за 

пребибававане на туристи и „яхтсмени”, които не предпочитат нощуването на борда на 

яхтата. Възможно е развитието на хотелска част в самия яхтен комплекс или в 

периферията около него, в зависимост от мащабите на яхтеното пристанище.  

 

3.8 Търговска зона –предвиждат се открити алеи с търговски помещения или закрити 

търговски сгради, тип „МОЛ”. Възможно е прилагането им в самия яхтен комплекс 

или в периферни зони.  

 

3.9 Паркова част – важен елемент при проектирането на яхтен комплекс е парковата 

част. Тя допринася за възприятието на функционалните особености от човека. 

Възможно е прилагането на паркови зони на едно или две нива, с директна визуална 

връзка към откритата и закритата акватория. Този подход предполага и създаване на 

по-достъпни условия за наблюдения на яхтени шоута, регати и изложения на яхти. 

3. ИЗИСКВАНИЯ И ПРИНЦИПИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ЯХТЕНИ 

КОМПЛЕКСИ 

При проектиране на яхтен комплекс е необходимо да се вземат под внимание, някои 

технически и организационни изисквания. Основната цел на проектантската работа е да се 

определят минималните параметри на пристанището, които да гарантират най-високо 

ниво на безопасност и максималните размери на плавателните съдове, които могат 

безопасно да се движат в него.  

 

3.1 Основна площ на акваториалното пространство на яхтеното пристанище –    
[m2] 

При проектиране основната площ на яхтеното пристанище е равна на    = 130 m². 

Основната площ на яхтеното пристанище означава площ, необходима, за да се осигури 

безопасно движение напред и всички маневри, необходими за преминаването на яхтата. 

По отношение на броя яхти, тази площ може да бъде изчислена (в метри), както следва 

[Mazurkiewicz, 2010]: 

   = 130( ′  + ′  +  ′ ) = 130 ( 2/3    + 1/2    + 1/5   ) = 130 ( 2/3    + 1/6    + 

+1/50   ),                                                                                                                               (1)  
или  

   ≅ 111   или 78    ,                                                                                                        (2)  

Където:  

Np – брой домуващи яхти;  

Nt – брой яхти временно разположени (с ремарке);  
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Nr – брой яхти за ремонт;  

   – максимален брой места за приставане на кея 
 

3.2 Основна площ на зона за маневриране –    [m2] 

След уточняване на общия размер на зоната на пристанището за яхти, е необходимо да 

се оразмери и зоната за маневриране   .  Може да се предположи, че зоната на 

маневриране е приблизително равна на основната площ   . За целите на архитектурата, се 
приема минимален радиус в областта на маневра от 1,5 до 2,0 Lc, където Lc е дължината 

на яхтата [Mazurkiewicz, 2010].  

 

3.3 Основна площ на земята, върху която е разположено яхтеното пристанище –  l 
[m2] 

Архитектурното решение на яхтеното пристанище изисква да се обърне внимание на 

някои параметри, за да се осигури максимален брой функционални единици и да се 

гарантира безопасна експлоатация [Dalibor & Prsić, 2005]. Преди да се определи основната 

площ на земната повърхност, която би следвало да заема яхтеното пристанище, е 

необходимо да се изчислят някои други основни единици.  

 Паркиране на автомобили: Ако се приеме, че броят на местата за паркиране на 

автомобили е равен на броя на яхтите, минималната площ на паркинга    [m2] се 

извежда от следното уравнение [Mazurkiewicz, 2010]: 

   ≅ 20   или 14   ,                                                                                                     (3) 

 Паркиране на автомобили с ремарке за лодки: Ако се приеме, че минималната 

площ предвидена за места за паркиране на автомобили с ремарке    [m2] трябва да 

осигурява 50% от лодките превозвани с ремарке, които са временно разположени в 

пристанището (  ) и се вземе впредвид  средната площ на една яхта  ′  = 60 m2, се 
извежда следното отношение [Mazurkiewicz, 2010]: 

   =  ′  × 1/2    = 60 × 1/2    = 1/6 × 60 ×    = 10   или 7   ,                               (4) 

 Покрити сухи докове: Покритата зона  ℎ [m2] за домуване на яхтите през 

зимния сезон се изчислява 1/3 от броя на домуващите яхти (  ), като се приема 

средна площ за една яхта от  ′ℎ = 60 m2 [Mazurkiewicz, 2010]: 

 ℎ =  ′ℎ × 1/3    = 1/3 × 60 ×    = 20   или 14  ,                                                   (5) 

 Открити сухи докове: Площта  ′  = 175 m2 (средна площ за една яхта) се използва 

за посочване на зона за позициониране на яхти върху сушата, при поддръжка    
[m2] [Mazurkiewicz, 2010]: 

   =  ′  ×    = 175    ≅ 18   или 12  ,                                                                    (6) 

 

         Взимайки впредвид изброените по-горе компоненти, основната площ на яхтения 

комплекс  l [m2]може да бъде посочена [Mazurkiewicz, 2010]: 

 l = 1.1 × (   +    +  ℎ +   ) = 75  ,                                                                                       (7)  

или 
 l = 1.1 × (14   + 7   + 14   + 12  ) = 52  ,                                                                            (8) 
 

3.4 Общата площ на яхтеното пристанище – Sj [m2]  

      След сравняване на основната водна площ Sw [m2] с основната площ на сушата  l [m2] 

може да се отбележи, че основната площ на сушата е равна на приблизително 0,68 от 

основната водна площ [Mazurkiewicz, 2010]: 

 j =  w +  l = 111   + 75   = 186   или    = 77   + 52   = 129  ,                                   (9) 
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3.5 Минималната ширина на входното пространство по вода на яхтеното 

пристанище 

Минималната ширина на входа на яхтеното пристанище трябва да бъде между 20m и 

30m. Ширината зависи от максималната ширина на яхтата      [m]. Минималната 

стойност се задава в диапазона от 4,5 до 6,0 x     . За големи яхтени пристанища, 

приетата ширина на входа на пристанището трябва да бъде 100 m за първите хиляда яхти, 

като се увеличава с 25-30m за всяка следваща хиляда яхти. Освен това минималната 

ширина на входа трябва да бъде (Lc     +2 m), където Lc     [m] е обща дължина на 
най-голямата яхта, предвидена за пристанището, измервана в метри. [Mazurkiewicz, 2010]. 

 

3.6 Минималната ширина на вътрешните канали и фарватера 

      За да се определи минималната ширина на вътрешните канали и фарватери, следва да 

се вземат предвид следните условия [Mazurkiewicz, 2010].  

а) Интериорен канал 

 Минимална ширина: 20,0 m или 1,5 x Lc     - (избира се по-висока стойност) 

 Предпочитана ширина: 25,0 m или 1,75 x Lc     - (избира се по-висока стойност) 

б) Вътрешен фарватер 

 Минимална ширина: 1,5 x Lc     

 Предпочитана ширина: 1,75 x Lc     

където: 

Lc     - максимална дължина на яхтата, предвидена да влиза в пристанището [m] 

 
Фиг. 1 Минимални ширини на фарватера в яхтеното пристанище. Източник: The Australian 

Standards Guidelines for design of marinas. 

 

3.7 Минималният среден диаметър на акваториалното пространство при яхтено 

пристанище - D [m] 

       При проектирането на акваториалното пространство при яхтено пристанище средната 

стойност е диаметър от 50 m, или 70 m за всезеонно отворени яхтени пристанища с голям 

брой места за акостиране. В някои случаи минимален диаметър на акваториалното 

пространство се приема от D = 1,5 x Lc     до D = 2,0 x Lc    , където Lc     [m] е 
максимална дължина на яхтата, предвидена да влезе в пристанището [Mazurkiewicz, 2010]. 

 

3.8 Общата дължина на линията за акостиране - Lj [m] 

      Общата дължина на линията за акостиране зависи от броя на местата за акостиране и 

може да бъде изчислена по следната формула [Mazurkiewicz, 2010]: 

   ≅ 2,5  ,                                                                                                                                  (10) 
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Където 

   -  максимален брой места за акостиране. 
Следните средни дължини lj от линията за акостиране са за едно място и се приемат, както 

следва: 

 lj = 4,0 m, за една яхта, акостирала перпендикулярно на пристанището; 

 lj = 10,0 m, за една яхта, акостирала по протежение на пристанището. 
 

3.1 Пристани за швартоване на яхти 

Пристаните за швартоване на яхти се устройват на брега на акваторията. Височината 

им е от 0,4 до 1 m. над повърхността на водата, а ширината им е – от 1.2 до 3 m. 

Оразмеряване на местата за швартоване в зависимост от начините на укрепване на яхтите 

се осъществява по следния начин [Спортни сгради и съоръжения. Норми за 

проектиране,2006]: 

 Разположение на местата за акостиране перпендикулярно на пристанището 

 
Фигура 2. Оразмеряване на пристаните 

Източник: Спортни сгради и съоръжения. Норми за проектиране, Раздел II , Глава 

петнадесета ВЕТРОХОДСТВО, Издателство: Блестящ факел, 2006г. 

 

 Разположение на местата за акостиране по протежение на пристанището 

 

                                                                                    
 

 

 

Фигура 3. Оразмеряване на пристаните 

Източник: Спортни сгради и съоръжения. Норми за проектиране, Раздел II , Глава 

петнадесета ВЕТРОХОДСТВО, Издателство: Блестящ факел, 2006г. 

 

Всички те е необходимо да бъдат снабдени с колонки за ток и вода, употребявани при 

престой на плавателните средства. Размерът на яхтите започва от 8m и може да достигне 

повече от 31m. 

 

Lc = 1.3 ÷ 1.5 l,                                                (14) 

B = 1.3 ÷ 1.5 b,                                                (15) 

Op = 4.0l ÷ 4.5 l,                                              (16) 

Където:  

L – дължина на корабното място [m] 

l – дължина на плавателния съд [m] 

B – ширина на корабното място [m] 

b – ширина на плавателния съд [m] 

Op – обща необходима ширина за двуредно 

разположени [m] 

 

B – ширина на корабното място (m) 

b – ширина на плавателния съд (m) 

 

Lc = 1.3 ÷ 1.5 l,                                                                        (11) 

B = 1.7 ÷ 1.5 b,                                                                         (12) 

Op = 4.0l ÷ 4.5 l,                                                                      (13) 

Където:  

L – дължина на корабното място [m] 

l – дължина на плавателния съд [m] 

B – ширина на корабното място [m] 

b – ширина на плавателния съд [m] 

Op – обща необходима ширина за двурено разположени [m] 
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3.2 Движение на водата в пристанищната акватория 

      Не е желателно водата да застоява, тъй като се влошава качеството й и се появява 

неприятна миризма. Затова се осигурява леко движение чрез тръби [НОЙФЕРТ, 38-мо 

издание]. 

 
Фиг. 4 Движение на водата в пристана (филтрация) 

                          Източник: НОЙФЕРТ. Архитектурно проектиране; 

                           Автор: Ернст Нойферт, Издателство: СОФТПРЕС 

 

3.3 Подемно-транспортни машини (кранове) и рампи 

Плавателните съдове се спускат във водата с помощта на подемно-транспортни 

машини (кранове) или по рампи. Рампите за спускане на лодките във водата се проектират 

с наклон до 1:6. За спускане на малки лодки се предвиждат колесари, а за тежките съдове 

– пътеки „слип”, съоръжени с направляващи релси и лебедки [Спортни сгради и 

съоръжения. Норми за проектиране, 2006]. 

Местата, където се поставят крановите съоръжения, трябва да бъдат съобразени със 

ситуационното решение на комплекса и да са в максимална възможна близост до 

обособените пространства за ремонт и сухи докове. Възможно е използването на 

стандартни хидравлични кранове предвидени за малките яхти и портални кранове за по-

големи яхти до 40 БТ (бруто-регистър тона). При проектиране на пристанището е 

необходимо кейовете и площта зад тях да са на едно ниво, за да може порталният кран да 

се предвижва безпрепятствено и да подрежда яхтите по сухите докове. 

   

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Яхтените комплекси имат за цел да осигурят високо ниво на предлаганата от тях 

услуга. Пропуските във функционалното им решение и неправилно отчитане на фактори и 

изисквания, биха могли да доведат до големи загуби. Разработената рамка за проектиране 

на подобен тип сгради и съоръжения e на база задълбочени теоритични проучвания и 

анализи. Прилагането им трябва да бъде съобразено с мащабите на актуалната 

проблематика и да бъдат разглеждани по индивидуален подход за всеки отделен случай.  
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