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Нормативни документи, регламентиращи
водолазната дейност в България
Малко история

Първият нормативен документ, касаещ водолазната работа в България, е издаден през
1914г. и се е наричал “Правила за водолазното дело”. През 1963г. е издаден
“Правилник за леководолазната дейност”. За времето си този документ беше
изключително ценен и полезен, но в момента е архаичен и ненужен. Близо 45 години
след издаването му водолазната техника и организация на водолазните спускания в
професионален и любителски аспект са претърпели големи промени, които изискват
нов регламент.
Проект за законова наредба

В края на 2004г. е изработен проект на “Наредба за здравословни и безопасни условия
на труд при водолазна работа” от колектив от специалисти на Института по океанология
и БНАПД. Проектьт е поръчан и приет от Фонд “Условия на труд” към Министерство на
труда и социалната политика. В началото на 2005г. е изпратен за съгласуване на 17
министерства и ведомства, но поради загубване на становището на Министерството на
здравеопазването, процедурата все още не е завършена. Тази наредба може да се
разглежда като допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и
улеснява прилагането му при водолазните работи. Отнася се за всички ведомства,
организации и юридически лица, които извършват водолазни работи на територията на
Република България, с изключение на Министерството на вътрешните работи и
Министерството на отбраната. Проектът е съставен от Основна част и Приложения.
Основната част съдържа 5 раздела:
1. Общи положения,
2. Общи изисквания при подготовка и изпълнение на водолазен проект,
3. Водолазен контрактор. Задължения на водолазния контрактор
4. Задължения на Ръководителя на водолазната операция и на участниците във
водолазния проект,
5. Специфични изисквания към организацията на водолазната работа.
o
o

Допълнителна разпоредба и определения
Преходни и заключителни разпоредби.

В приложенията са включени:
1. Таблици за декомпресия и таблици за лечебна рекомпресия.
2. Минимални изисквания към подготовката и професионалната компетентност на
водолазите и персонала, обслужващ водолазните операции.
3. Изисквания за медицинска експертиза и подготовка на медицински специалисти
по водолазна и хипербарна медицина.
4. Изисквания към чистотата на дихателните газове, използвани във водолазната
дейност.
5. Водолазен дневник на работното място.
6. Регистрация на водолазната дейност.
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Нормативни документи, касаещи
рекреационни водолазни дейности

безопасността

при

извършване

на

спортни

и

Въпросите, свързани с безопасността на спортните и рекреационни водолазни дейности,
поради своята специфика в световен мащаб, обикновено се разглеждат в отделни
нормативни документи. През 2003 и 2004г. представители на БНАПД направиха опит да
заинтересуват с проблема тогавашната Агенция за младежта и спорта, но безуспешно.
Единствените правила, които са валидни и за България, са стандартите на Европейския
съюз:


CEN TC 329/WG 3 N 101



EN 14153-1



EN 14153-2



EN 14153- 3



EN 14413-1



EN 14413-2

Други нормативни документи

В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България /Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2000г. и последно изменение
в брой 108 от 29.12.2006г./ съществува изискването на чл.27, който гласи:
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Водолазната и всякаква друга подводна дейност във
вътрешните морски води и в териториалното море се извършва по ред, определен от
министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта.
Специалисти на ВМС разработват Проект за Наредба за реда за извършване на водолазна
дейност. Проектът е предложен за обсъждане от обществеността и за целта бяха
свикани две съвещания, съвместно със специалисти от заинтересовани организации и
водолазни клубове на 11.04. и 17.05.2007г. Очаква се до края на 2007г. Наредбата да
влезе в сила.
Отношение към водолазната работа имат и разпоредбите на Закона за паметниците на
културата и музеите.
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Diving Regulating Legislation in Bulgaria
The history

The first legislative document concerning the underwater activities in Bulgaria was issued in
1914 and was called “Diving Regulations”. In 1963 “The Diving Regulations” were published.
In those times, these regulations were highly esteemed and useful, but today they are oldfashioned and useless. Almost 45 years have passed and diving equipment and management
have changed enormously in both the sports and commercial sector. These new realities
need new regulations.
Legislative Draft of a Project

At the end of 2004 “The Healthy and Safe Diving Labor Regulations” were created by a team
of experts in the Institute of Oceanology and the BNAUA. The project was created as per the
Labor Conditions Fund with the Ministry of Labor and Social Policy. At the end of 2005, the
draft was sent to 17 other ministries and departments for co-ordination. In fact, the
deposition of the Ministry of Health got lost, which in turn brought the process to a
standstill.
These regulations could be regarded as an addition to the “The Healthy and Safe Diving
Labor Regulations Law” and would facilitate the application of the law on commercial
diving. It concerns all departments, organizations and legal entities engaged in diving for
the Republic of Bulgaria, except for the Ministry of Interior and the Ministry of Defense. The
draft of the project consists of Main Part and Applications.
The Main Part consists of 5 sections:
1. General Principles
2. General requirements for the preparation and realization of a diving project
3. The Diving Contractor. Duties of the Diving Contractor.
4. Duties of the Diving Superintendent and the participants in the diving project.
5. Specific requirements to the organizations of the diving activity.
-

Additional orders and definitions
Transitional and concluding orders

The following is included in the applications:
1. Decompression and medical treatment tables
2. Minimal training requirements of the staff involved in diving operations
3. Minimal requirements of the medical specialists in diving and hyperbaric medicine
and their training
4. Requirements of the purity of the breathing gases used in diving
5. On-site divers’ logbook
6. Registration of the diving activity
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Legislative Papers Concerning The Safety Of Sports And Recreational Diving

Due to their specificity worldwide, the issues of the recreational diving safety are
considered in separate legislative documents. In 2003 and 2004 representatives of the
BNAUA made an attempt to draw the attention of the then Agency of Youth and Sport, but
in vain.
The only valid regulations today are those of EU:
-

CEN TC 329/WG 3 N 101

-

EN 14153-1

-

EN 14153-2

-

EN 14153- 3

-

EN 14413-1

-

EN 14413-2

Other Normative documents

In the Law of the Maritime areas, domestic water ways and ports of the Republic of
Bulgaria/ The official gazette- number 12 dated 11th Feb.2000 and last updated in No.108
from 29th Dec.2006/ there is the requirement of Article 27, stating:
Article 27 ( Changed - The Official Gazette, No.88/ 2005) The diving and any other
underwater activity in the territorial waters are carried out under the regulations set by the
Minister of Defense , Minister of Interior and the Minister of the Transport.
Experts from The Navy Department are working out a Draft of the Regulations of Underwater
Activities. The draft is put forward for consideration by the public and therefore two
meeting have been held with experts from interested parties and diving clubs on 11th April
and 17th May 2007. It is expected the Regulations to come into force by the end of 2007.
The cultural monuments and museums law has a relationship towards the diving activity as
well.
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