При влизане в Български териториални води всички яхти трябва да се свържат с органите
на Гранична полиция на УКВ канал 16 за да заявят граничен контрол.
СПИСЪК НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩЕ И СТОЯНКИ:

ПРИСТАНИЩЕ КАВАРНА
GPS 43°24'42.0"N 28°21'24.0"E
VHF N/A
Map:

Яхтеното пристанище в Каварна е най-северното място по Българското Черноморие,
където можете да швартовате яхтата си. То представлява комплекс от буни, които имат
както брегозащитна, така и транспортна функция. Цялостното брегоукрепване под нос
Чиракман включва:
1 буна – брегоукрепваща дамба с изкуствен плаж
2 буна – насипен тип без кейова стена, дамба с асфалтов път

3 буна – в строеж, с кейова стена (газене около 5 м.) и малък пирс.
Експлоатацията на 1 буна като рибарско пристанище застрашава чистотата на водата в
акваторията, която е част от зоната, определена като курорт с местно значение. Този
проблем ще бъде решен след завършването на 3 буна и изместването на рибарските съдове
на нея. Тогава 1 буна би могла да се използва за акустиране на ветроходни яхти.
Капацитетът е до 20 съда, швартовани на кея по системата нос-кърма. Всеки съд разполага
с мъртва котва и буй към нея. Дълбочината е около 1,8 м.

TEL.: N/A

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ БАЛЧИК
GPS: 43.403940 N, 28.161779 E
VHF N/A
Map:

Едно от най-посещаваните и удобни пристанища по Северното Черноморие. Разположено
е в непосредствена близост до пристанището за обществен транспорт, като оградните
съоръжения на двете пристанища по уникален начин образуват една обща, напълно
защитена от всички посоки акватория. Това го прави подходящо не само за лятна, но и за
целогодишна стоянка.
Обща площ на пристанището – 3000 кв.м.
Общ брой на корабните места – 66
Обща дължина на корабните места – 349 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 2,2 м.
Пристанището има голям капацитет благодарение на общата дължина на кейовете – 349 м.
То е съставено от два кея с дължини съответно 105 м. и 136 м., разположени под ъгъл един
към друг, които са разположени на източното крило на оградния мол и два кея по 54 м. от
двете страни на централния клон на буната.
Кейовете са снабдени със захранващи колонки за ток 220 V и питейна вода. Имат удобна
височина над водата 1,22 м. за съдове с нисък борд. Притежават удобни вързални
устройства – боларди, римове и халки. Осигурени са с отбивни съоръжения.
Дъното е глинесто и удобно за закотвяне и има достатъчна естествена дълбочина за
приставане на килови яхти. Дълбочината при кейовата стена достига 2,2 м.
Акваторията пред дамбата, оформяща крайбрежната алея на града, е с дълбочина около 1
м., което позволява да се швартоват плитко газещи съдове – лодки и катери.

TEL.: +359 2 9409773

ЯХТЕН ТЕРМИНАЛ „ЛОТУС“ БАЛЧИК
GPS 43°40'51.39"N 28°16'25.67"E
GPS: 43.405222 N, 28.162455 E

VHF N/A
Map:

Яхтен терминал „Лотус“ също се намира в град Балчик. Той е подходящ както за временен
престой, така и за по-продължителна стоянка.
Обща площ на пристанището – 1200 кв.м.
Общ брой на корабните места – 12
Обща дължина на корабните места – 27,6 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 3 м.

TEL.: 0579/72195, 0898/224-004, 0887/776-145, 0898/231-904

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
GPS 43°18'5" N 28°3'8" E
GPS: 43.301380 N, 28.051620 E

VHF N/A
Map:

Пристанището се намира в най-северния край на курортния комплекс Златни пясъци.
Подходящо е за домуване или приставане на яхти и лодки за крайбрежни и международни
плавания, водни спортове. Поради разположението си на открит бряг за преобладаващите
силни ветрове и щормове през зимата пристанището не дава добра защита за съдове на
вода. През лятото е сравнително добре защитено. Единствено при югоизточния лодос в
акваторията се образува неприятна отразена вълна.
Обща площ на пристанището – 50 000 кв.м.
Общ брой на корабните места – 50 +100
Обща дължина на корабните места – 522 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 4 м.
Яхтеното пристанище предлага за ползване два оборудвани пирса за 50 плавателни съда и
шест кея с повече от 100 охранявани места за швартовка. Има възможност за включване на
водопровод, безжичен интернет и ел.захранване, като към настоящия момент броят на
колонките за вода и ток е 30.
В западната част на пристанището е изграден единствен по рода си в България хелинг
/слип/ за плавателни съдове с дълбочина до 2,50 м. и ширина 11 м. В непосредствена
близост до хелинга през 2008 г. е изградена и първата на Българското Черноморие яхтена
бензиностанция с 2 колонки за бензин и дизелово гориво.

TEL.: +359 88 778 7254

КЕЙ НА КОМПЛЕКС „РИВИЕРА”
GPS: 43.275162 N, 28.043753 E
VHF N/A
Map:

Кеят се намира във ваканционен клуб „Ривиера”, който е в противоположния на яхтеното
пристанище край на курортния комплекс Златни пясъци. На него може да се акостира само
за кратко.
TEL.: N/A

МАРИНА „СЛЪНЧЕВ ДЕН”
GPS 43°14'40" N 28°1'23" E
43.244956 N, 28.024253 E

VHF N/A
Map:

Яхтеното пристанище е изградено в северната част на курортен комплекс „Слънчев ден”.
Марината е предвидена за около 17 яхти и предлага отлични условия за престой и
домуване на яхти. Използва се предимно от гости на комплекса. Има широка, дълбока
акватория и е добре защитено от вълнение. Недостатък е затлачването на входа с пясъчна
коса поради близостта му прибойната зона.

Източната буна е разположена в северния край на плажната ивица на курорта „Слънчев
ден”. На нея има построен висок и нисък кей, съобразени с височината на борда на поголеми и по-малки яхти. Южната буна също има кейова стена за приставане.

TEL.: N/A

ПРИСТАН ЕВКСИНОГРАД
GPS: 43.217439 N, 27.987350 E
VHF N/A
Map:

Дворецът „Евксиноград” се намира от северната страна на Приморския парк на град
Варна. Разположен е на малък провлак. Когато се възцарява, още след първите си
владетелски посещения в резиденцията Евксиноград, Борис III решава да бъде построен
пристан, който и сега се намира в правителствената резиденция. Там се акостира само с
предварително разрешение. Пристанът се използва предимно за официални визити.

TEL.:+359 52 393 140, +359 52 393 150
E-mail: euxinograde@government.bg

www.euxinograd.bg

БУНА ТРАКАТА
GPS: 43.217432 N, 27.979790 E
VHF N/A
Map:

Пристанът на Траката, наричан още буна 109 е най-старата рибарска лодкостоянка.
Намира се в непосредствена близост до Евксиноград, между Резиденцията и вилна зона
Свети Никола. Има естествено укритие от вятър и морско вълнение, което и дава нос
Свети Георги.
Лодкостоянката се състои от брегозащитна буна с кей и хелинг на брега. Използва се за
домуване на рибарски лодки и съдове. На нея се побират и между 4-6 яхти. В
непосредствена близост има рибен ресторант.

TEL.: N/A

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
GPS 43.192464 N, 27.920579 E
VHF N/A
Map:

На пристанище Варна Изток се намира най-старото яхтено пристанище у нас. То предлага
всички необходими услуги, включително граничен контрол, ремонт на яхти и яхтен
магазин.

TEL.: N/A

ЯХТ КЛУБ „БАВАРИЯ ЯХТС“
GPS 43.192464 N, 27.920579 E
VHF N/A
Map:

Намира се в непосредствена близост до Морска гара Варна. Пристанището работи в
съответствие с международните стандарти. Разполага с около 30 охраняеми места за яхти.
Цената за стоянка зависи от размера на акостиралия плавателен съд. Могат да бъдат
ползвани ток, вода и интернет. Към клуба има още яхтен магазин, паркинг и бар.

TEL.: 0887/887-667
info@lzyachting.com

ЯХТ КЛУБ „КАПИТАН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
GPS: 43.192464 N, 27.920579 E
VHF N/A
Map:

Базата на яхт клуба се намира на територията на пристанище Варна. До яхтените стоянки
има прокарани ток и вода. Обновената сграда на клуба разполага с бар и зала за
конференции.

TEL.: +359885 731 260
e-mail: yachtportvarna@gmail.com
http://www.yachtclubportvarna.com

Яхтено пристанище „Корабостроител” - може да поеме нуждите на до 20 плавателни
съда . Подходящо за зимуване или приставане на яхти и лодки за крайбрежни и
международни плавания,водни спортове,туризъм и развлекателни програми. Швартоване;
снабдяване на корабите с вода, електрическа енергия и комуникации; приемане и
обработване на отпадъци. Швартови места: 1 на борд за яхти с максимална дължина 25 м;
10 места мъртва котва и кърма на понтона за яхти с максимална дължина 16 метра.
Дълбочина до понтона: 2.20 м. 5 точки за вода, колонки за електричество 220 Волта/50
Херца. Зона за яхторемонт: местата са резервирани за яхти на ремонт. Транзитно
преминаващи съдове следва да осъществят предварителен контакт, за получаване на
информация за налични места.
Дълбочина в средата на входния канал: 5 метра.
GPS: 43.192464 N, 27.920579 E
VHF N/A
TEL.: +359 899 837240
Email: blackseayachtservice@gmail.com
Map:

https://goo.gl/maps/fmYJTwiRFHHTCfih8

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ ТОРТУГА МАРИНА
Map:

GPS 43.209511 N, 27.873305 E
VHF N/A
Намира се на брега на Варненското езеро, в Западната промишлена зона, пред района на
квартал Максуда. Пристана е с дървени пирсове и кей върху метални пилоти. Побира
около 30 съда.
Обща площ на пристанището – 7800 кв.м.
Общ брой на корабните места – 27
Обща дължина на корабните места – 180 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 3 м.

TEL.: 0883/308-373
Е-mail : office@yanmar.bg
www.yanmar.bg

ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ
GPS: 43.192464 N, 27.920579 E
VHF N/A
Map:

Яхтеното пристанище на „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал” има изградени дървени пирсове
и кей на метални пилоти, както и водопровод от 290 м. То не осъществява активна
дейност.
Обща площ на пристанището – 2742 кв.м.
Общ брой корабни места – 6
Обща дължина на корабните места – 28 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 3 м.

TEL.: N/A

ЯХТ КЛУБ „БРИЗ БМФ“
GPS: 43.192464 N, 27.920579 E
VHF N/A
Map:

Намира се от северната страна на Варненското езеро. То е с дървен пирс върху метални
пилоти в добро състояние. Пристанището разполага с паркинг, място за сух док и ремонт
на яхти.
Общ брой на корабните места – 6
Обща дължина на корабните места – 32 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 2,2 м.

TEL.: N/A

ЯХТ КЛУБ „ПОНТОС“
GPS 43.192221 N, 27.884036 E
VHF N/A
Map:

Намира се до транзитната и търговска зона под Аспарухов мост. Има 10 места за яхти,
ремонтна база и ателие за производство и ремонт на платна и тенти.

TEL.: 0878 444 584; 052/301 075
www.sailingteampontos.com

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „ХИДРОДИНАМИК”
GPS 43°11'29.97" N 27°51'49.81" E
VHF N/A
Map:

Пристанището се намира на южния бряг на Варненското езеро, до квартал Аспарухово
Подходящо е за домуване и приставане на яхти, катери, лодки и джетове. Акваторията е
обширна и има достатъчна дълбочина за килови яхти.
Обща площ на пристанището – 7605 кв.м.
Общ брой на корабните места – 60
Обща дължина на корабните места – 175 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 3 м.
Яхтеният кей е защитен с насипна буна от изток и север, която е част от пристанището. От
запад защита от вятър и вълнение дава буната, ограждаща съседното яхтено пристанище,
собственост на „Тексимтранс”АД. Тъй като в езерото не се създава опасно вълнение през
зимата, това пристанище е удобно за целогодишно домуване на вода на плавателните
съдове.
Пристанището предлага ток и вода на всяка лодкостоянка, горивна колонка за бензин и
дизелово гориво, свободен безжичен интернет покриващ района на пристанището, ремонт
и боядисване, хале за зимуване на 8 яхти, паркинг с 30 места, спортна площадка и яхтен
магазин с кафе и детска площадка.

TEL.: +359 886 292 928; (052) 606804
e-mail: hydrodynamic@hydroremont.com
https://marinavarna.com/

ЯХТ КЛУБ „ВЕСЛЕЦ“
GPS 43°11'30" N 27°51'44" E
VHF N/A
Map:

Намира се в непосредствена близост до яхтено пристанище „Хидродинамик”.
Обща площ на пристанището – 3000 кв.м.
Общ брой на корабните места – 16
Обща дължина на корабните места – 50 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 2 м.

TEL.: N/A

ЯХТЕН ТЕРМИНАЛ СВЕТИ АТАНАС – ГРАД БЯЛА
GPS 42.852597 N, 27.895491 E
VHF N/A
Map:

Намира се между носовете Галата и Емине. Това е единственото защитено пристанище в
региона. Оградният мол надхвърля значително параметрите на брегозащитна буна по
размера на защитената акватория и степента на защита от вълнение. Допълнителна
естествена защита за пристанището от северната четвърт дава нос Свети Атанас, което го
прави надеждно укритие през всички сезони за плавателните съдове домуващи на вода.
Пристанището лесно се затлачва и поради това е по-подходящо за по-плитки съдове.
Обща площ на пристанището – 13 038 кв.м.
Общ брой на пристанищните места – 80
Обща дължина на корабните места – 150 м.

Максимална дълбочина пред корабните места – 4,5 м.
Голямата височина на кея не е удобна за приставане на съдове с дължина под 15 м., защото
създава проблеми при слизане на брега и швартоване. Освен кейовата стена в момента за
приставане и местодомуване се използва цялото останало протежение на оградния мол,
включително и ниския кей в началото, както и заскалената част.

TEL.: N/A

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ МАРИНА ДИНЕВИ
GPS 42º 42.339’N – 027º 45.984’E
VHF 73
Map:
Частното яхтено пристанище „Марина Диневи” е изградено в северната част на
Несебърския залив южно от град Свети Влас като самостоятелно пристанище с акватория
от 45 000 кв.м. и прилежаща територия от 23 000 кв.м.. Разположението на пристанището
под южните склонове на Стара планина обуславя неговата естествена защитеност от
преобладаващите североизточни ветрове. Условията се подходящи за домуване и временен
престой на яхти, както и за упражняване на водни спортове, туристически круизи и
развлекателни програми.
Три основни кея и пет плаващи понтона с обща дължина на кейовия фронт осигуряват на
марината до 300 кейови места за яхти с дължина от 5 до 31 м. Максималната дълбочина
пред корабните места е 3,50 м.
До всяко яхтено място са прекарани ток, вода, телефон, кабелна телевизия и интернет.
Изградени са санитарни възли, бани, обществено перално, малък банков офис, спортнооздравителен комплекс, съоръжения за зареждане с гориво.
Пристанището е снабдено с хелинг за пускане на лодки, специален подемник (кран) за
лодки с товароподемност 40-50 тона. Обслужването на лодките включва и работилници,
сервизи за поддръжка и ремонт на яхти, магазин за резервни части, принадлежности и
екипировка. Към марината е включена и бизнес сграда съдържаща офиси, зали за бизнес

срещи и пресконференции, в която също така се помещават Митница, КПП, Гранична
полиция, Пристанищна администрация.
„Марина Диневи” разполага със съоръжение за приемане на битови отпадни води от
яхтите, с което да не замърсяват акваторията на пристанището. Охраната е физическа и
чрез видео наблюдение.

TEL.: +359 554 64 018; + 359 885 285 294
E-mail: marina@marinadinevi.bg; office@marinadinevi.bg; service@marinadinevi.bg
www.marinadinevi.bg

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНО ПРИСТАНИЩЕ – НЕСЕБЪР“
GPS 42.660660 N, 27.731964 E
VHF N/A
Map:

Въпреки Северното пристанище на Несебър се използва предимно от рибари, там също
може да се акостира с яхта. През 2019 г с Министерството на земеделието и храните е
подписан договор за реализиране на проект на стойност 7,3 млн.лева за обновяване на
пристанището и изграждане на 160 лодкостоянки.

TEL.: N/A

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „МАРИНА НЕСЕБЪР“
GPS 42.657267 N, 27.729410 E
VHF N/A
Map:

Луксозно яхтено пристанище в стария Несебър. Предлага разнообразни услуги,
включително и плаващ бар. Проектът на марината е на италианския архитект Саверио
Изола.
В пристанището могат да домуват повече от 250 съда. Първоначалните планове са били
пристанището да е за 350 яхти, но впоследствие броят им е намален за сметка на размера
на лодките.

TEL.: N/A

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ КЪМ НАЦИОНАЛНА ВЕТРОХОДНА БАЗА НЕСЕБЪР
GPS 42° 39. 2' N 27° 43. 7' E
VHF : Port Control VHP 16 and VHP 11
Map:

Пристанището се намира в новия град, от южната страна на провлака. Влиза се близо
покрай пирса. Има опасност при приближаването. От източната страна полуостровът е
заобиколен от подводни камъни. За да сте сигурни, че няма да ги ударите, трябва да
виждате кръста на църквата.
Марината е подходяща за приставане, домуване и престой на яхти и лодки с цел
извършване на развлекателни и туристически дейности.
Обща площ на пристанището – 7100 кв.м.
Общ брой корабни места – 42
Обща дължина на корабните места – 350 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 4,2 м.

TEL.: N/A

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ АХЕЛОЙ
GPS 42.636740 N, 27.652454 E
VHF N/A
Map:

Малко пристанище към затворен комплекс „Марина Кайп” в Ахелой. Разположено е на
брега на големия Бургаски залив. Подходящо е за акостиране на рибарски лодки и на
ветроходни и моторни яхти.

TEL.: N/A

ПРИСТАНИЩЕ ПОМОРИЕ
GPS 42.551971 N, 27.640575 E
VHF N/A
Map:

В Поморие за акостиране на яхти се използват рибарското пристанище и пирс южно от
него.Пристанището е защитено при повечето случаи на силен вятър, освен от югозапад.
Освен за стоянки на яхти то се използва и за малки корабчета.
От 2016 г. поморийци могат да се похвалят, че имат едно от най-модерните и красиви
пристанища по Черноморието, след като беше извършено укрепване на бреговата линия.
Построен е и допълнителен вълнолом, който включва зона за пристан, хелинг за 40 лодки
и технологична площадка. Част от този вълнолом служи за защита на подходния канал при
входа на акваторията. Общата площ на новото пристанище е 41 309 кв.м.

TEL.: N/A

ПРИСТАНИЩЕ САРАФОВО
GPS 42°33' N 27°31' E
VHF 73
Map:

Пристанището се намира в бургаския квартал Сарафово. То е разделено на две зони,
според разположението на местата за приставане: Зона 1 откъм брега и Зона2 тези при
входа на пристанището.
Обща площ на пристанището – 16 417 кв.м.
Общ брой на корабните места – 151
Максимална дълбочина пред корабните места:
- Зона 1 – 1-1,5 м.
- Зона 2 – 2-3 м.
В зоните за акостиране и швартоване има колонки за електрозахранване и водоснабдяване.
Цялата пристанищна територия е осветена с енергоспестяващо лед осветление и се
наблюдава посредством система от 29 камери и записващи устройства.
Изградени са още обслужваща пристанищна сграда и паркинг. В пристанището има
хелинг, осигуряващ пускането на вода и ваденето на плавателните съдове. За ремонтната
дейност е изградена покрита работилница, разположена непосредствено до хелинга.

TEL.: 0888/474-170; 056/590 123

ЯХТ КЛУБ „ПОРТ БУРГАС“
GPS 42°29'1.28"N 27°28'59.14"E
VHF 16,11 – Пристанищен контрол
Map:

Намира се в рамките на търговското пристанище на град Бургас. На една морска миля
източно от вълнолома има скала, маркирана с южен кардинален знак и ревун.
На акостиралите на пристана на яхт клуба се предлагат електричество и различни услуги,
включително извършване на ремонтни дейности и получаване на гранична контрола.

TEL.: +359 56 876896; +359 888 950344; 056/ 822302
E-mail: office@yachtclubportbourgas.org
Web: www.yachtclubportbourgas.org

МАРИНА ПОРТ БУРГАС
GPS 42°29'1.28"N 27°28'59.14"E
VHF N/A
Map:

Намира се на входа на източния басейн, добре закрит от източния вълнолом. Марината
предлага безопасна стоянка за яхти и катери при дълбочина на кея до 6 м. Наличието на
кран и охрана позволява вдигането и престоя на яхти на кей за дълъг период от време. На
посетителите се осигуряват електроенергия, вода, телефон и техническа помощ.

TEL.: 056 / 822 302, 0886 317 112

E-mail: yanko_penev@abv.bg

ПРИСТАНИЩЕ „КРАЙМОРИЕ” БУРГАС
GPS 42.445367 N, 27.495384 E
VHF N/A
Map:

Въпреки името си новото съоръжение не е пристанище и не е пригодно за яхти. То е
защитена лодкостоянка с 50-60 места за малки плавателни съдове.

TEL.:

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ“
GPS 42°4192 N 27°6900 E
VHF N/A
Map:

Пристанището разполага с 8 плаващи понтона, на които са разположени 330 кейови места
с различни дължини. Понтоните са захранени с ел. енергия и вода.
Наземните съоръжения предлагат всичко от което лодката или екипажа има нужда като
цялостен ремонт на двигателя, 24 часово зареждане с гориво, специализирани магазини за
яхтено оборудване, тоалетни и душове, пералня на самообслужване, охраняем паркинг с
ограничен достъп, кафе, ресторант и нощен бар, както и безжичен интернет.

TEL.: + 359 550 2 40 33; +359 885 546 882; + 359 884 25 44 44
Е-маил: info@marinasozopol.com
www.marinasozopol.com

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „МАРИНА СОЗОПОЛ“
GPS 42.422709 N, 27.691094 E
VHF N/A
Map:

Пристанище Созопол разполага с две марини в Стария град: Яхтено пристанище „Марина
Порт Созопол” и Яхтено пристанище „Марина Созопол”. Марина Созопол е подходяща за
целогодишно ползване - приставане, домуване и престой на яхти и лодки с цел извършване
на развлекателна и туристическа дейност.

TEL.: N/A

МАРИНА ЯХТ КЛУБ „СОЗОПОЛ”
GPS 42°421181 N 27°691557 E
VHF 73
Map:

Яхт клуб Созопол е чаровна клубна марина, разположена в сърцето на стария град. Тя има
капацитет от 56 лодкостоянки за плавателни съдове с дължина от 5 до 26 м., разпределени
на 3 понтона. Според мястото дълбочината пред корабните места варира между 1,5 и 3 м.
Между предлаганите услуги са електрическо захранване 220/380 V, снабдяване с питейна
вода, тоалетни и душове, пералня, външно и вътрешно почистване на яхти, сервиз и
поддръжка. Има възможност за зареждане с гориво в близост до марината.
За удобство на гостите на територията на яхт клуба работят ресторант Сала и Саунд кафе.

TEL.: +359 88 598 7012
E-mail: dv@yachtclubsozopol.com
www.yachtclubsozopol.com

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „ДЮНИ“
GPS 42.371281 N, 27.712800 E
VHF N/A
Map:

Дюни се утвърди като привлекателен български курорт. Той има яхтена стоянка за 37
лодки, подходяща за целогодишно домуване и краткотрайно акостиране. Необходими са
инвестиции за довършване на южното оградно съоръжение за да се спре пясъчния нанос в
пристанището.
Обща площ на пристанището – 1750 кв.м.
Общ брой корабни места – 37
Обща дължина на корабните места – 180 м.
Максимална дълбочина пред корабните места – 3 м.
TEL.: N/A

ПРИСТАН ПРИМОРСКО
GPS 42.263670 N, 27.758508 E
VHF N/A
Map:

Кеят му не е голям и не позволява едновременно връзване на много съдове, но все пак има
възможност за приставане на яхти.

TEL.: 055 61 28 16

Бившата правителствена резиденция с прилежащия към нея природен резерват
представлява интерес за ловен и яхтен туризъм. Има оградна буна, но кеят не е подходящ
за яхти, защото няма достатъчна дълбочина. На него има възможност за връзване на
съдове с по-малко газене.
TEL.: N/A

КОМПЛЕКС ПЕРЛА
GPS 42.288367 N 27.758068 E
VHF N/A
Map:

ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ КИТЕН
GPS 42.233959 N, 27.781604 E
VHF N/A
Map:

Пристанището в Китен е добре оборудвано и разполага с големи хангари, както и
възможност за бункеруване с гориво. Подходящо е за домуване или приставане на яхти,
лодки и други плавателни съдове. Към марината има и хотел..

TEL.: N/A

КЕЙ КИТЕН
GPS 42.243369 E, 27.776984 N
VHF N/A
Map:

ПРИСТАНИЩЕ ЛОЗЕНЕЦ
GPS 42.209309 N, 27.813131 E
VHF N/A
Map:

Малкото пристанище е предназначено за рибарски и моторни лодки. На входа му има
скала, върху която е издигнат кръст. Лодкостоянката е охраняема и има рампа за пускане
във вода и изваждане на суша на плавателни съдове.

TEL.: +359 887 218 369

ПРИСТАНИЩЕ ЦАРЕВО
GPS 42.170347N , 27.858580 E
VHF N/A
Map:

Потенциалът на това пристанище е много голям, тъй като е най-южната точка, в която
могат да се уреждат граничните формалности на съдовете влизащи или напускащи
акваторията на България. Сега в Царево има действащо пристанище, което разполага с две
кейови места от 176 метра дължина. Средната дълбочина в акваторията на марината е 4,1
м.
Големи яхти ще могат да акостират в Царево след разширяването на сега съществуващото
рибарско пристанище Мичурин. Планира се капацитетът му да бъде увеличен с повече от
60% до края на 2020 г.

TEL.: +359 59 055 010

КОТВЕНА СТОЯНКА АХТОПОЛ
GPS 42.099846 N, 27.944693 E
VHF N/A
Map:

В Ахтопол е най-южното място от Българското Черноморие, където може да се акостира.
Защитеният залив, който е и с подходяща дълбочина предлага добри усповия за заставане
на котва. Има и изграден мост (кей) за швартоване и слизане на брега.

TEL.: N/A

Информацията в този материал е собственост на Яхтинг инфо и е под закрилата на
Авторското право . Много моля , всеки използващ я да посочва източника !
Yachting info

