Проект
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване
на водолазна и друга подводна дейност, издадена от министъра на отбраната,
министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, обн. ДВ, бр., 59 от
2008 г.
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 след думата „развлечение” се поставя запетая и се добавят думите
„както и с цел обучение.”;
2. В ал. 2:
а) т. 5 се заличават думите след думата „боеприпаси”;
б) създава се нова т. 6:
„6. специализирани водолазни работи за обезпечаването на научни
изследвания и изпитвания;”
в) досегашната т. 6 става т. 7.
3. Чл. 2, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 2. (3) Водолазната дейност за спорт, туризъм и развлечение, както и с
цел обучение е спускане под вода, при което се използва дихателно съоръжение за
повече от едно вдишване, престояване под вода, движение (ходене) и плаване/плуване
(със или без средства за движение под вода).”
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като:
а) в т. 1 думите „т. 1-5” се заменят с „т. 1 – 6;”;
б) в т. 2:
бб) т.2 се изменя така:
„2. за спорт, туризъм и развлечение, както и с цел обучение:”
бв) б. „б” се изменя така:
„б) в райони с археологически обекти, включително и такива в процес на
проучване;”
бг). създава се б. „г”:
”г) в района на потънали военни кораби, след като обекти под вода бъдат
идентифицирани като такива, с изключение на тези по чл. 1 от Конвенцията за опазване
на подводното културно наследство, ратифицирана със закон (обн. ДВ, бр. 84 от 2003
г.);”
в) Точка 3 се изменя така:
„3. с използване на специални технически средства за откриване на обекти
върху или под повърхностния слой на дъното, с изключение на работата по чл. 2, т. 1 –
6;
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Фотографирането на обекти по ал. 1, т. 2, б. „б” или на части от тях е
допустимо, когато фото- и видеодокументацията е предназначена за информиране на
компетентните органи за откриването/наличието на определен обект или в случаите,
когато обектът е в процес на проучване – с изричното съгласие на
проучвателя/проучвателите. Достъпът до археологически обекти под вода се извършва в
присъствието на представители на Центъра за подводна археология или упълномощени
от тях лица.
(3) В случаите, когато специалните технически средства се използват за
търсене, локализиране, идентифициране и проучване на културно наследство под вода,
за тях се прилагат разпоредбите на чл. 151, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 4 от Закона за културното
наследство и чл. 30-38 от Наредба № Н-00-0001 на министъра на културата от 14

февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (обн., ДВ, бр. 18
от 2011 г.).”.
§ 3. Чл. 4, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. през деня - флаг "Алфа", установен в Международния код на сигналите,
приет с Резолюция А.80 (IV) на Международната морска организация, и три фигури,
разположени във вертикална линия, на най-видно място: горният и долният - сфери, а
средният - ромб, съгласно Конвенция за международните правила за предпазване от
сблъскване на море - 1972 г., ратифицирана с Указ № 461 от 1975 г.(обн. ДВ, бр. 22 от
1975 г.).;”.
§ 4. Чл. 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) При извършване на водолазни/подводни дейности по смисъла на
чл. 2, ал.3 лицата, които ги организират, не по-късно от 2 седмици преди началото им,
отправят искане до съответната регионална дирекция „Морска администрация”.
(2) Съответната регионална дирекция „Морска администрация” съгласува
искането с командира на Военноморските сили, директора на Регионална дирекция
„Гранична полиция” – Бургас и ръководителя на Центъра за подводна археология.
Хидрографска служба на ВМС обявява границите на района, ограниченията за
водолазна/подводна дейност и ограниченията в режима на корабоплаване чрез “Известия
до мореплавателите”.
(3) След съгласуване на искането съответната регионална дирекция „Морска
администрация” изпраща решението си до лицето, заявило водолазната дейност, и копия
от същото до Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас, Щаба на
Военноморските сили и Центъра за подводна археология.”.
(4) Регионалната дирекция „Морска администрация” Русе или Лом съгласува
искането с директора на Регионална дирекция „Гранична полиция – Русе. След
съгласуване на искането, копие от решението се изпраща до Регионална дирекция
„Гранична полиция” – Русе.”.
§ 5. Чл. 8 се изменя така:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 в
териториалното море и вътрешните морски води на Република България лицата, които
ги организират, изпращат уведомление в дирекция “Морска администрация” - Варна или
в дирекция “Морска администрация” - Бургас. Дирекция “Морска администрация” Варна или дирекция “Морска администрация - Бургас” са длъжни да предприемат
незабавни мерки за осигуряване изпълнението на аварийно-спасителните дейности.
(2) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 2 - 7 в
териториалното море и вътрешните морски води на Република България лицата, които
ги организират, изпращат уведомление в дирекция “Морска администрация” - Варна или
в дирекция “Морска администрация” - Бургас не по-късно от 12 часа преди началото им.
Дирекциите оповестяват оперативния дежурен на военноморска база Варна или Бургас и
Регионална дирекция „Гранична полиция” - Бургас за района, в който ще се извършва
дейността.
(3) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 във вътрешните
водни пътища лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция “Морска
администрация” - Русе или в дирекция “Морска администрация” - Лом в момента на
възникване на събитието. Дирекция “Морска администрация” - Русе или дирекция
“Морска администрация” - Лом са длъжни да предприемат незабавни мерки за
осигуряване изпълнението на аварийно-спасителните дейности.”
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2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 2 - 7 във
вътрешните водни пътища на Република България лицата, които ги организират,
изпращат уведомление в дирекция “Морска администрация” - Русе или в дирекция
“Морска администрация” - Лом не по-късно от 12 часа преди началото им. Дирекциите
оповестяват оперативния дежурен на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Русе
за района, в който ще се извършва дейността. Уведомление до Изпълнителна агенция
“Морска администрация” не се изисква, когато се извършва водолазен оглед на кораби
на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” в район на
пристанище на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” със
специално предназначение по чл. 109 от Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България.
(5) В уведомлението по ал. 4 се посочват ръководителят, целта на
извършваната водолазна или друга подводна работа, съставът на водолазната група,
районът, времето за работа, флагът, под който плава плавателното средство, и взетите
мерки за безопасност.”
§ 6. Чл. 11 се изменя така:
„Чл. 11. Изваждането или преместването от морското дъно или от дъното на
други водни басейни на паметници на културата, потънали кораби и защитени природни
забележителности, както и на части от тях, открити по време на водолазна или друга
подводна дейност, се извършва от специализиран екип, по реда на Закона за културното
наследство и Наредба № Н-00-0001 на министъра на културата от 14 февруари 2011 г. за
извършване на теренни археологически проучвания, обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.”.
§ 7. Чл. 12 се изменя така:
„Чл. 12. Когато по време на водолазна или друга подводна дейност бъдат
открити предмети и обекти, които имат признаци на културно наследство, работещите
под вода и опериращите с апаратура за дистанционно изследване на дъното:
1. записват точните координати или установяват по друг начин
местонахождението на обекта/находката/находките;
2. при възможност ги фотографират/филмират;
3. уведомяват най-близкия музей и по компетентност - Центъра за подводни
археология, за местонахождението на обекта/находката/находките и предоставят
направените фотографски и/или видеоматериали и координатите на обекта.”.
§ 8. § 1 от Допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Водолазна дейност” е спускане под вода, при което се използва
дихателно съоръжение за повече от едно вдишване, престояване под вода, движение
(ходене) и плаване/плуване (със или без средства за движение под вода) с цел
изпълняване на различни водолазни работи.
2. „Подводна дейност” е всяка дейност, осъществявана от/с обитаеми или
необитаеми подводни апарати, с цел локализиране, оглед, заснемане и изследване на
дъното на водни басейни и всякакви обекти под вода.
§ 9. § 3 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
„§ 3. Използването на водолази, специализирана водолазна техника
(оборудване) и обитаеми и/или необитаеми подводни апарати на Министерството на
отбраната и Министерството на вътрешните работи при изпълнение на специфични
задачи не е водолазна или подводна дейност по смисъла на тази наредба.”
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА:

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

АНЮ АНГЕЛОВ

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:

МИНИСТЪР
НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА:

ВЕЖДИ РАШИДОВ

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ
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