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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1.   Управителният съвет на CMAS адаптира това Ръководство за международни стандарти 
и процедури за обучение на водолази, което формира основата на Международната 
сертификационна система за обучение на водолази на CMAS, по препоръка на 
Техническия комитет на CMAS. 

 
2.   Съгласно Международната сертификацинна система за обучение на водолази на CMAS, всяка 

Програма за обучение на водолази може да бъде включена в следните общи категории: 

 
2.1 Програми на CMAS за обучение на спортни водолази 
2.2 Програми на CMAS за обучение по специални водолазни дейности 
2.3 Програми на CMAS за обучение на технически водолази 
2.4 Програми на CMAS за обучение на водолазни лидери 

 
3.   Информацията и програмите за обучение на водолази на CMAS включени в 

това Ръководство се състои от следните три компонента: 
 

3.1 Основни изисквания, които са приложими за всички Програми на CMAS за обучение на 
водолази, освен специалните изключения на специфичните стандарти, което е отразено в 
Раздел 1 на това Ръководство; 

 
3.2 Стандарт, който по същество е стандарт за обучение на водолази и който описва, освен 

всичко останало, целта на програмата за обучение, предпоставките за участие в програмата 
за обучение, както и компетенциите, които участникът ще получи по нареждане на 
инструктора на CMAS за присъждане на специфичен сертификат на CMAS, който показва, че 
участникът е преминал оценка и е покрил и надхвърлил минималните изисквания за 
сертификация за съответното ниво като водолаз на CMAS, както е предвидено в Раздел 2 на 
това Ръководство; и 

 
3.3 Конспект, който представя минималната програма за обучение, съдържаща указания, 

водещи до издаване на различни водолазни сертификати на CMAS, предвидени в Раздел 3 
на това Ръководство. 

 
4.   Изискванията на Стандартите на CMAS за обучение на водолази са замислени да бъдат 

изчерпателни, но и общи по природа. Така че, програмите за обучение описват всички 
важни за водолазните сертификации на CMAS неща, както и за специфичните водолазни 
сертифиации, но те не представляват детайлен списък на уменията и информацията, 
обхващаща всички области. 

 
5.   Въпреки, че категориите са очертани в Стандартите като логична последователност, това не 

бива да се разглежда като план за лекциите. Това означава, че начина по който информацията 
е представена, като логична рамка на основните изисквания на всеки стандарт, не може 
непременно да определи съдържанието на лекционния план. Освен това изискванията 
представени в тези стандарти  не посочват ударенията, които трябва да бъдат поставени за 
определена област или начина по който трябва да бъдат разглеждани. От друга страна, 
рамките на курса, плановете на лекциите и другите помагала за обучение изготвени от 
федерациите и CDC на CMAS, отговорни за обучението по системата на CMAS трябва да се 
ползват като ръководство за последователността и насоките на изискванията, представени в 
тези стандарти. Решенията за последователността и ударенията в разглежданата материя се 
поставят в зависимост от инструктора и от изискванията на федерациите и CDC  на CMAS в 
контекста на външните фактори, характеристиката на участниците и други обстоятелства. 

 
6.   Тези стандарти са минимални стандарти, което означава, че определен материал и 

водолазни умения могат да бъдат добавени, както и предписаните съотношения 
инструктор/курсист могат да бъдат намалени от федерациите или CDC на CMAS, като се 
имат предвид локалните условия и специфичната област. 
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7.   Тези стандарти на CMAS се прилагат във всички федерации и CDC на CMAS, 
както и от инструкторите на CMAS, които работят от името на CMAS или CDC. 

 
8.   Ръководството на CMAS за международни стандарти и процедури за обучение 

на водолази е изработено от CMAS International на английски, френски и 
испански езици. Английският текст е референтен, като официален текст в 
случай на интерпретации и дискусии. 
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СЪДЪРЖАНИЕ 
 

 
 
РАЗДЕЛ 2 СТАНДАРТИ НА CMAS ЗА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДОЛАЗИ  

СЕКЦИЯ А Стандарти на CMAS за програмите за обучение на спортни водолази  

Стандарт 2.А.1 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи с шнорхел - една звезда 2.А.1.1 

Стандарт 2.А.2 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи с шнорхел - две звезди 2.А.2.1 

Стандарт 2.А.3 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи с шнорхел - три звезди 2.А.3.1 

Стандарт 2.А.4 Програма на CMAS за въвеждащо обучение на SCUBA водолази 2.А.4.1 

Стандарт 2.А.5 Програма на CMAS за обучение на водолази - една звезда 2.А.5.1 

Стандарт 2.А.6 Програма на CMAS за обучение на водолази - две звезди 2.А.6.1 

Стандарт 2.А.7 Програма на CMAS за обучение на водолази - три звезди 2.А.7.1 

СЕКЦИЯ В 
Стандарти на CMAS за програмите за обучение по  специални водолазни 

дейности 

 

Стандарт 2.В.1 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи на апнея - Ниво I 2.В.1.1 

Стандарт 2.В.2 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи на апнея - Ниво II 2.В.2.1. 

Стандарт 2.В.3 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи на апнея - Ниво IIІ 2.В.3.1 

Стандарт 2.В.4 Водолаз с физически затруднения. Програма за обучение на водолази за 

открита вода – Ниво I 

2.В.4.1 

Стандарт 2.В.5 Водолаз с физически затруднения. Програма за обучение на водолази за 

открита вода – Ниво II                                                   

 2.В.5.1 

Стандарт 2.В.6 Водолаз с физически затруднения. Програма за обучение на водолази за 

открита вода – Ниво III 

 2.В.6.1 

Стандарт 2.В.7 Програма на CMAS за обучение на водолази с обогатен въздух - Нитрокс  2.В.7.1 

Стандарт 2.В.8 Програма на CMAS за обучение на водолази със сух костюм  2.В.8.1 

Стандарт 2.В.9 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане във високопланински 

водоеми 

 2.В.9.1 

Стандарт 2.В.10 Програма на CMAS за обучение на водолази по 

подводна навигация 

 2.В.10.1 

Стандарт 2.В.11 Програма на CMAS за обучение на водолази за търсене и изваждане на 

потънали обекти 

 2.В.11.1 

Стандарт 2.В.12 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане под лед      2.В.12.1 

Стандарт 2.В.13 Програма на CMAS за обучение на водолази за работа с компресор (оператор 

на компресор) 

 2.В.13.1 

Стандарт 2.В.14 Програма на CMAS за обучение на оператори за изготвяне на газови смеси - 

Нитрокс 

 2.В.14.1 

Стандарт 2.В.15 Програма на CMAS за обучение на оператори за изготвяне на газови смеси - 

Тримикс 

 2.В.15.1 

Стандарт 2.В.16 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане в пещери – Ниво 1  2.В.16.1 

Стандарт 2.В.17 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане със скутер  2.В.17.1 

Стандарт 2.В.18 Програма на CMAS за обучение по CPR&BLS  2.В.18.1 

Стандарт 2.В.19 Програма на CMAS за обучение при работа с кислород  2.В.19.1 

Стандарт 2.В.20 Програма на CMAS за обучение при действия в аварийни ситуации    2.В.20.1 

Стандарт 2.В.21 Програма на CMAS за обучение на водолази с дихателни апарати на 

полузатворен цикъл 

 2.В.21.1 

Стандарт 2.В.22 Програма на CMAS за обучение на напреднали водолази с дихателни апарати 

на полузатворен цикъл 

 2.В.22.1 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИ СТАНДАРТИ И ПРОЦЕДУРИ  

1 Международна система на CMAS за сертифициране при обучение на водолази 1.2 

2 Определения, използвани при обучение на водолази на CMAS 1.5 

3 Философия на CMAS за обучение на водолази 1.12 

4 Основни изисквания при представяне на програмите на CMAS за обучение на 

водолази  

1.15 

5 Код на международната водолазна сигнализация на CMAS 1.20 

6 Цветно-кодова система на CMAS за обозначителен буй с отложено използване  1.21 

7 Десетте златни правила на CMAS 1.23 
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Стандарт 2.В.23 Програма на CMAS за обучение на водолази с дихателни апарати  на затворен 

цикъл 

 2.В.23.1 

Стандарт 2.В.24 Програма на CMAS за обучение на деца - бронзово отличие  2.В.24.1 

Стандарт 2.В.25 Програма на CMAS за обучение на деца - сребърно отличие  2.В.25.1 

Стандарт 2.В.26 Програма на CMAS за обучение на деца - златно отличие  2.В.26.1 

Стандарт 2.В.27 Програма на CMAS за обучение на  водолази за спускания на потънали обекти 

– ниво I 

 2.В.27.1 

Стандарт 2.В.27.1 Програма на CMAS за обучение на  водолази за спускания на потънали 

обекти – ниво II 

 2.В.27.2 

СЕКЦИЯ С Стандарти на CMAS за програмите за обучение на технически водолази  

Стандарт 2.C.1 Програма на CMAS за обучение на напреднали водолази с Нитрокс   2.C.1.1 

Стандарт 2.C.2 Програма на CMAS за обучение на водолази широк обсег - Нитрокс                                                                                           2.C.2.1 

Стандарт 2.C.3 Програма на CMAS за обучение на водолази с Нормоксик Тримикс                                                                                                2.C.3.1 

Стандарт 2.C.4 Програма на CMAS за обучение на водолази с Тримикс   2.C.4.1 

Стандарт 2.C.5 Програма на CMAS за обучение на водолази - напреднал Тримикс                                                                                                  2.C.5.1 

Стандарт 2.C.6 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане в пещера – ниво II 

(начинаещ) 

  2.C.6.1 

Стандарт 2.C.7 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане в пещера ниво III 

(пълно обучение) 

  2.C.7.1 

Стандарт 2.C.8 Програма на CMAS за технически водолазни спускания със скутер   2.C.8.1 

Стандарт 2.C.9 Програма на CMAS за обучение на водолази за работа със скутер в затворени 

пространства без пряк достъп до повърхността 

  2.C.9.1 

Стандарт 2.C.10 Програма на CMAS за обучение на напреднали водолази с дихателни апарати 

с полузатворена система                                      

  2.C.10.1 

СЕКЦИЯ D Стандарти на CMAS програмите за обучение на лидери  

Стандарт 2.D.1 Програма на CMAS за обучение на инструктори на гмуркачи с квалификация 

„една звезда с шнорхел“ 

  2.D.1.1 

Стандарт 2.D.2 Програма на CMAS за обучение на инструктори на гмуркачи с квалификация 

„две звезди с шнорхел“ 

  2.D.2.1 

Стандарт 2.D.3 Програма на CMAS за обучение на инструктори на гмуркачи на апнея                                                                                   2.D.3.1 

Стандарт 2.D.4 Програма на CMAS за обучение на асистент –инструктори на водолази с 

физически затруднения                                                                    

  2.D.4.1 

Стандарт 2.D.5 Програма на CMAS за обучение на инструктори на водолази с физически 

затруднения 

  2.D.5.1 

Стандарт 2.D.6 Програма на CMAS за обучение на инструктор-трейнери на водолази с 

физически затруднения 

  2.D.6.1 

Стандарт 2.D.7 Програма на CMAS за обучение на водолази „три звезди“   2.D.7.1 

Стандарт 2.D.8 Програма на CMAS за обучение на инструктори „една звезда“   2.D.8.1 

Стандарт 2.D.9 Програма на CMAS за обучение на инструктори „две звезди“   2.D.9.1 

Стандарт 2.D.10 Програма на CMAS за обучение на инструктори „три звезди“   2.D.10.1 

Стандарт 2.D.11 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Нитрокс“   2.D.11.1 

Стандарт 2.D.12 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Нитрокс за напреднали“   2.D.12.1 

Стандарт 2.D.13 Програма на CMAS за обучение на инструктори „три звезди Нитрокс“   2.D.13.1 

Стандарт 2.D.14 Програма на CMAS за обучение на инструктори „спускане под лед“   2.D.14.1 

Стандарт 2.D.15 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Тримикс“   2.D.15.1 

Стандарт 2.D.16 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Тримикс за напреднали“   2.D.16.1 

Стандарт 2.D.17 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Нитрокс Газ блендер“   2.D.17.1 

Стандарт 2.D.18 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Тримикс Газ блендер“   2.D.18.1 

Стандарт 2.D.19 Програма на CMAS за обучение на инструктори „спускане в пещери“                                                                                                 2.D.19.1 

Стандарт 2.D.20 Програма на CMAS за обучение на инструктори Ниво II„спускане в пещери“ 

(пълен курс) 

  2.D.20.1 

Стандарт 2.D.21 Програма на CMAS за обучение на инструктори Ниво III – (стаф – инструктор) 

„спускане в пещери“ 

  2.D.21.1 

Стандарт 2.D.22 Програма на CMAS за обучение на асистенти за „скутери за рекреационни 

водолазни спускания“ 

  2.D.22.1 

Стандарт 2.D.23 Програма на CMAS за обучение на асистенти за „скутери за технически 

водолазни спускания“ 

  2.D.23.1 

Стандарт 2.D.24 Програма на CMAS за обучение на асистенти за „скутери в затворени 

пространства без пряк достъп до повърхността“ 

  2.D.24.1 

Стандарт 2.D.25 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „скутери за рекреационни   2.D.25.1 
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водолазни спускания“ 

Стандарт 2.D.26 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „скутери за технически 

водолазни спускания“ 

  2.D.26.1 

Стандарт 2.D.27 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „скутери в затворени 

пространства без пряк достъп до повърхността 

  2.D.27.1 

Стандарт 2.D.28 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „полузатворена система за 

дишане“ 

  2.D.28.1 

Стандарт 2.D.29 Програма на CMAS за обучение на напреднали 

инструктори за „ полузатворена система за дишане“                                          

  2.D.29.1 

Стандарт 2.D.30 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „затворена система за 

дишане“   

  2.D.30.1 

Стандарт 2.D.31 Програма на CMAS за обучение на водачи за „спускане на деца“   2.D.31.1 

Стандарт 2.D.32 Програма за обучение на инструктори за „спускане на деца“   2.D.32.1 

Стандарт 2.D.33 Програма на CMAS за обучение на инструктори- тренери  за „спускане на деца“   2.D.33.1 

 
 

РАЗДЕЛ 3 
МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА CMAS (КОНСПЕКТИ) ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА ВОДОЛАЗИ 

 

СЕКЦИЯ А 
Минимално съдържание (конспект) на CMAS за програмите за обучение на 

спортни водолази 

 

Конспект 3.А.1 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи с шнорхел - една звезда 3.A.1.1 

Конспект 3.А.2 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи с шнорхел - две звезди 3.A.2.1 

Конспект 3.А.3 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи с шнорхел - три звезди 3.A.3.1 

Конспект 3.А.4 Програма на CMAS за въвеждащо обучение на SCUBA водолази 3.A.4.1 

Конспект 3.А.5 Програма на CMAS за обучение на водолази - една звезда 3.A.5.1 

Конспект 3.А.6 Програма на CMAS за обучение на водолази - две звезди 3.A.6.1 

Конспект 3.А.7 Програма на CMAS за обучение на водолази - три звезди 3.A.7.1 

   

СЕКЦИЯ В 
Минимално съдържание (конспект)  на CMAS за програмите за обучение по  

специални водолазни дейности 

 

Конспект 3.В.1 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи на апнея - Ниво I 3.B.1.1 

Конспект 3.В.2 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи на апнея - Ниво II 3.B.2.1. 

Конспект 3.В.3 Програма на CMAS за обучение на гмуркачи на апнея - Ниво IIІ 3.B.3.1 

Конспект 3.В.4 Водолаз с физически затруднения. Програма за обучение на водолази за открита 

вода – Ниво I 

3.B.4.1 

Конспект 3.В.5 Водолаз с физически затруднения. Програма за обучение на водолази за открита 

вода – Ниво II                                                   

 3.B.5.1 

Конспект 3.В.6 Водолаз с физически затруднения. Програма за обучение на водолази за открита 

вода – Ниво III 

 3.B.6.1 

Конспект 3.В.7 Програма на CMAS за обучение на водолази с обогатен въздух - Нитрокс  3.B.7.1 

Конспект 3.В.8 Програма на CMAS за обучение на водолази със сух костюм  3.B.8.1 

Конспект 3.В.9 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане във високопланински 

водоеми 

 3.B.9.1 

Конспект 3.В.10 Програма на CMAS за обучение на водолази по 

подводна навигация 

 3.B.10.1 

Конспект 3.В.11 Програма на CMAS за обучение на водолази за търсене и изваждане на потънали 

обекти 

 3.B.11.1 

Конспект 3.В.12 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане под лед      3.B.12.1 

Конспект 3.В.13 Програма на CMAS за обучение на водолази за работа с компресор (оператор на 

компресор) 

 3.B.13.1 

Конспект 3.В.14 Програма на CMAS за обучение на оператори за изготвяне на газови смеси - 

Нитрокс 

 3.B.14.1 

Конспект 3.В.15 Програма на CMAS за обучение на оператори за изготвяне на газови смеси - 

Тримикс 

 3.B.15.1 

Конспект 3.В.16 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане в пещери – Ниво 1  3.B.16.1 

Конспект 3.В.17 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане със скутер  3.B.17.1 

Конспект 3.В.18 Програма на CMAS за обучение по CPR&BLS  3.B.18.1 

Конспект 3.В.19 Програма на CMAS за обучение при работа с кислород  3.B.19.1 

Конспект 3.В.20 Програма на CMAS за обучение при действия в аварийни ситуации    3.B.20.1 
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Конспект 3.В.21 Програма на CMAS за обучение на водолази с дихателни апарати на 

полузатворен цикъл 

 3.B.21.1 

Конспект 3.В.22 Програма на CMAS за обучение на напреднали водолази с дихателни апарати на 

полузатворен цикъл 

 3.B.22.1 

Конспект 3.В.23 Програма на CMAS за обучение на водолази с дихателни апарати  на затворен 

цикъл 

 3.B.23.1 

Конспект 3.В.24 Програма на CMAS за обучение на деца - бронзово отличие  3.B.24.1 

Конспект 3.В.25 Програма на CMAS за обучение на деца - сребърно отличие  3.B.25.1 

Конспект 3.В.26 Програма на CMAS за обучение на деца - златно отличие  3.B.26.1 

СЕКЦИЯ С 
Минимално съдържание (конспект)  на CMAS за програмите за обучение на 

технически водолази 

 

Конспект 3.C.1 Програма на CMAS за обучение на напреднали водолази с Нитрокс   3.C.1.1 

Конспект 3.C.2 Програма на CMAS за обучение на водолази широк обсег - Нитрокс                                                                                              3.C.2.1 

Конспект 3.C.3 Програма на CMAS за обучение на водолази с Нормоксик Тримикс                                                                                                3.C.3.1 

Конспект 3.C.4 Програма на CMAS за обучение на водолази с Тримикс   3.C.4.1 

Конспект 3.C.5 Програма на CMAS за обучение на водолази - напреднал Тримикс                                                                                                  3.C.5.1 

Конспект 3.C.6 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане в пещера – ниво II 

(начинаещ) 

  3.C.6.1 

Конспект 3.C.7 Програма на CMAS за обучение на водолази за спускане в пещера ниво III (пълно 

обучение) 

  3.C.7.1 

Конспект 3.C.8 Програма на CMAS за технически водолазни спускания със скутер   3.C.8.1 

Конспект 3.C.9 Програма на CMAS за обучение на водолази за работа със скутер в затворени 

пространства без пряк достъп до повърхността 

  3.C.9.1 

Конспект 3.C.10 Програма на CMAS за обучение на напреднали водолази с дихателни апарати с 

полузатворена система                                      

  

3.C.10.1 

СЕКЦИЯ D 
Минимално съдържание (конспект)  на CMAS програмите за обучение на 

лидери 

 

Конспект 3.D.1 Програма на CMAS за обучение на инструктори на гмуркачи с квалификация „една 

звезда с шнорхел“ 

  3.D.1.1 

Конспект 3.D.2 Програма на CMAS за обучение на инструктори на гмуркачи с квалификация „две 

звезди с шнорхел“ 

  3.D.2.1 

Конспект 3.D.3 Програма на CMAS за обучение на инструктори на гмуркачи на апнея                                                                          3.D.3.1 

Конспект 3.D.4 Програма на CMAS за обучение на асистент –инструктори на водолази с 

физически затруднения                                                                    

  3.D.4.1 

Конспект 3.D.5 Програма на CMAS за обучение на инструктори на водолази с физически 

затруднения 

  3.D.5.1 

Конспект 3.D.6 Програма на CMAS за обучение на инструктор-трейнери на водолази с физически 

затруднения 

  3.D.6.1 

Конспект 3.D.7 Програма на CMAS за обучение на водолази „три звезди“   3.D.7.1 

Конспект 3.D.8 Програма на CMAS за обучение на инструктори „една звезда“   3.D.8.1 

Конспект 3.D.9 Програма на CMAS за обучение на инструктори „две звезди“   3.D.9.1 

Конспект 3.D.10 Програма на CMAS за обучение на инструктори „три звезди“   

3.D.10.1 

Конспект 3.D.11 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Нитрокс“   

3.D.11.1 

Конспект 3.D.12 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Нитрокс за напреднали“   

3.D.12.1 

Конспект 3.D.13 Програма на CMAS за обучение на инструктори „три звезди Нитрокс“   

3.D.13.1 

Конспект 3.D.14 Програма на CMAS за обучение на инструктори „спускане под лед“   

3.D.14.1 

Конспект 3.D.15 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Тримикс“   

3.D.15.1 

Конспект 3.D.16 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Тримикс за напреднали“   

3.D.16.1 

Конспект 3.D.17 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Нитрокс Газ блендер“   

3.D.17.1 

Конспект 3.D.18 Програма на CMAS за обучение на инструктори „Тримикс Газ блендер“   

3.D.18.1 

Конспект 3.D.19 Програма на CMAS за обучение на инструктори „спускане в пещери“                                                                                                 
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3.D.19.1 

Конспект 3.D.20 Програма на CMAS за обучение на инструктори Ниво II„спускане в пещери“ (пълен 

курс) 

  

3.D.20.1 

Конспект 3.D.21 Програма на CMAS за обучение на инструктори Ниво III – (стаф – инструктор) 

„спускане в пещери“ 

  

3.D.21.1 

Конспект 3.D.22 Програма на CMAS за обучение на асистенти за „скутери за рекреационни 

водолазни спускания“ 

  

3.D.22.1 

Конспект 3.D.23 Програма на CMAS за обучение на асистенти за „скутери за технически водолазни 

спускания“ 

  

3.D.23.1 

Конспект 3.D.24 Програма на CMAS за обучение на асистенти за „скутери в затворени 

пространства без пряк достъп до повърхността“ 

  

3.D.24.1 

Конспект 3.D.25 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „скутери за рекреационни 

водолазни спускания“ 

  

3.D.25.1 

Конспект 3.D.26 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „скутери за технически 

водолазни спускания“ 

  

3.D.26.1 

Конспект 3.D.27 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „скутери в затворени 

пространства без пряк достъп до повърхността 

  

3.D.27.1 

Конспект 3.D.28 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „полузатворена система за 

дишане“ 

  

3.D.28.1 

Конспект 3.D.29 Програма на CMAS за обучение на напреднали 

инструктори за „ полузатворена система за дишане“                                          

  

3.D.29.1 

Конспект 3.D.30 Програма на CMAS за обучение на инструктори за „затворена система за дишане“     

3.D.30.1 

Конспект 3.D.31 Програма на CMAS за обучение на водачи за „спускане на деца“   

3.D.31.1 

Конспект 3.D.32 Програма за обучение на инструктори за „спускане на деца“   

3.D.32.1 

Конспект 3.D.33 Програма на CMAS за обучение на инструктори- тренери  за „спускане на деца“   

3.D.33.1 
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КАК ДА ПОЛЗВАМЕ РЪКОВОДСТВОТО НА CMAS ЗА 
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА ВОДОЛАЗИ 
 

1.   Област на приложение на ръководството 
 

 
1.1 Ръководството на CMAS за международни стандарти и процедури за обучение на 

водолази се подразделя на следните три (3) Раздела: 

 
1.1.1    Раздел 1.:Общи стандарти и процедури, чиято цел е да снабди федерациите и CDC 

на CMAS с основните правила, приложими за всички Програми на CMAS за обучение на 

водолази. Освен това в раздела е включено: обяснение на Международната система на 

CMAS за сертификация при обучение на водолази, дефиниции на термини, използвани 

при обучението на водолази на CMAS, философията на CMAS при обучение на 

водолази, а също така основни изисквания за работа с Програмите на CMAS за 

обучение на водолази. Важно е да се отбележи, че всички правила включени в този 

раздел са за всички програми за обучение на CMAS, освен специално посочените в 

Раздел 2, като специфични програми за обучение на водолази на CMAS. Важно е, 

че всички федерации и CDC на CMAS имат взаимна връзка и се признават една друга в 

контекста на Раздел 1. 

 
1.1.2    Раздел 2.:Стандарти на CMAS за програмите за обучение на водолази, чиято цел е 

да снабди федерациите и CDC на CMAS с основните изисквания на всяка една от 

програмите на CMAS за обучение на водолази. 

             Разделът се подразделя на следните четири (4) секции: 

 
1.1.2.1 Секция А: Стандарти на CMAS за програмите за обучение на спортни водолази 

1.1.2.2 Секция В: Стандарти на CMAS за програмите за обучение по специални водолазни дейности 

1.1.2.3 Секция С: Стандарти на CMAS за програмите за обучение на технически водолази 

1.1.2.4 Секция D: Стандарти на CMAS за програмите за обучение на лидери 

 
1.1.3     Всяка Програма за обучение на водолази на CMAS е класифицирана като: спортен 

водолаз, специален водолаз, технически водолаз или водолаз-лидер и е поставена в 

съответната секция на този Раздел, в зависимост от тази класификация. 

 
1.1.4    Всяка Програма на CMAS за обучение на водолази от този Раздел е структурирана 

по един и същ начин, така че читателя да намери информацията, след като се е 

запознал с общата структура. Информацията, представена във всяка Програма на 

CMAS за обучение на водолази е със следните наименования в този Раздел: 

 
1.1.4.1 „Цел на Програмата за обучение”, която представя очакваните резултати на 

Програмата за обучение. 

 
1.1.4.2 „Класификация”,представя класификацията на ранно, средно и напреднало ниво на 

обучение на категориите:спортни, специални, технически водолази и водолази-

лидери. 

 
1.1.4.3 „Изисквания към инструкторите и асистентите”, които представят съответната 

информация за това кой може да обучава и кой може да асистира при обучението. 

 
1.1.4.4 „Компетенции на сертифицирания водолаз”, която е описание на нивото на 

компетентност на водолаза, след като той е завършил обучение по съответната 

програма и е сертифициран. 
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1.1.4.5 „Предварителни условия за участниците в Програмата за обучение”, които представят 

изискванията, които кандидатът за участие трябва да изпълнява за да получи достъп 

до Програмата за обучение. 

 
1.1.4.6 „Изисквания за сертифициране”, които представляват описание на всички 

административни, здравни, образователни умения и други изисквания, които 

участникът трябва да изпълни преди да бъде сертифициран от инструктор на CMAS. 

 
1.1.4.7 „Теоретични знания и водолазни умения”, които представляват описание на всички 

знания и умения, които участникът трябва да усвои преди да бъде сертифициран от 

инструктор на CMAS. 

 
1.1.4.8 „Параметри на теоретичното обучение”, които представляват описание на всички 

изисквания, които инструктора на CMAS трябва да изпълни когато представя 

теоретичните компоненти на програмата за обучение. 

 
1.1.4.9 „Параметри на практическото обучение”, които представляват описание на всички 

изисквания, които инструктора на CMAS трябва до изпълни когато представя 

практическите компоненти на програмата за обучение. 

 
1.1.4.10            „Оценяване”, което представлява описание на оценяването на участниците, 

на което те ще бъдат подложени за да бъдат сертифицирани. 

 
1.1.4.11            „Сертифициране”, което показва какво сертифициране на CMAS е 

необходимо, след като участникът е завършил успешно обучението. 

 
1.1.5    С цел Стандартите на CMAS за обучение на водолази да бъдат кратки и точни всички  

стандарти съдържат препратки към съответните точки от двата раздела 1 и 3. 

 
1.2 Раздел 3: Минимално съдържание на Програмите на CMAS (конспекти) за обучение на 

водолази, което има за цел да представи на федерациите и CDC на CMAS мимимално 

изискуемите теоретични знания и умения, които се очаква да покаже участника за всеки 

един от водолазните стандарти за обучение на CMAS, включени в Раздел 2. Раздела се 

състои от четири (4) секции, както следва: 

 
1.2.1.1 Секция А:Минимално съдържание на Програмите на CMAS за обучение   на спортни водолази. 

1.2.1.2 Секция В:Минимално съдържание на Програмите на  CMAS за обучение по специални 
водолазни дейности 

1.2.1.3 Секция С:Минимално  съдържание на Програмите  на  CMAS  за обучение натехнически водолази 

1.2.1.4 Секция D:Минимално съдържание на Програмите на CMAS за обучение на лидери 
 

 
1.3 Минималното съдържание (конспектите) за всяка Програма на CMAS за обучение на 

водолази са структурирани по един и същ начин за да се улесни читателя при намиране 

на информацията, след като вече се е запознал с общата структура на минималното 

съдържание на Програмата за обучение. 

 
2.   Как да използваме ръководството 

 

 
2.1 Предполага се, че читателят отначало ще погледне съдържанието, за да получи представа 

за системата за класифициране на стандартите и програмите за обучение на спортни 

водолази, специални  водолази,  технически  водолази и  водолази-лидери. След като 

читателят се е запознал добре със системата за класифициране ще му бъде по-лесно да 

потърси специфичния стандарт на CMAS за обучение на водолази в ръковоството за 

международни стандарти и процедури за обучение на водолаз. 
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2.2  Второ, предполага се, че читателят чете Раздел 1 за да получи обща представа за общите 

изисквания, които са приложими за всички програми на CMAS за обучение на водолази. 

 
2.3 Трето, предполага се, че читателят е идентифицирал съответната програма на CMAS за 

обучение на водолази от съдържанието и отива директно към съответния стандарт. 

Информацията от стандарта ще му предостави цялата необходима информация за 

специфичната програма на CMAS за обучение на водолази. Специфичният стандарт 

съдържа препратки към съответни клаузи в Раздел1 и Раздел3, които трябва да се имат 

предвид, когато се чете специфичния стандарт, за да се получи цялата информация, 

отнасяща се до този стандарт. 

 
3.   Система за означаване 

 

 
3.1 Системата за означаване приложена в това Ръководство е както следва: 

 
3.1.1    Раздел 1 ползва двуцифрена система, където първата цифра показва номера на 

Раздела, а втората страницата (т.е. „1.10.” означава, че се касае за Раздел 1 и 

страница 10 от този Раздел). 

 
3.1.2    Раздели  2 и  3  ползват  система с четири  означения,  която показва  уникалния номер 

на стандарта или конспекта, където първата цифра показва  номера на Раздела, 
буквата показва означението на секцията, третата се отнася до стандарта или номера 
на конспекта в съответната секция и четвъртата показва номера на страницата (т.е. 
„2.В.18.1. означава, че се касае за Раздел 2 (Стандарти на CMAS за програми за 
обучение на водолази), буквеното означение „В” се отнася до секция В (Стандарти на 
CMAS за програми за обучение по специални водолазни дейности), цифрата „18” 
показва номера на стандарта, който се намира в съдържанието (Програма на CMAS за 
обучение при работа с кислород) и цифрата „1” показва съответната страница на 
документа). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


