Факултет: ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра: „СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ”
Професионално направление: 9.1. НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Специалност: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
2. Код на курса: LAW 2180
3. Вид на курса: избираема дисциплина
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първи курс
6. Семестър: втори семестър
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектора:
проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
д-р Добрин Младенов Несторов
9. Резултати от обучението за дисциплината – Лекционният курс има за задача да даде поглед
на обучаемите за възникването и развитието на процеса на стандартизация и акредитация в
методите и реда за извършване на съдебните експертизи.
10. Начин на преподаване:

лекции

11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания на
студентите придобити по „Конституционно право”, „Криминалистика”, „Обща теория на
съдебната експертиза”, „Организация на съдебните експертизи” и други.
12. Съдържание на курса (анотация): Дисциплината дава знания за възникването, развитието и
реализацията на системата на стандартизация и акредитация в процеса на извършване на
съдебната експертиза в световен мащаб и в България.
13. Библиография
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:
1. БДС ISO / IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите
за калибриране и изпитване.
2. BAS QR 2 “Процедура за акредитация”, ИАБСА, 2007 г.
3. BAS QR 18 „Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност”, ИАБАС, 2004 г.
4. Проект 12391/1/11 на заключение за визията за европейската криминалистика до 2020
година, в това число създаване на Европейско научно пространство по криминалистика и
развитие на криминалистична инфраструктура в ЕС.
5. ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories, ISO, 2005.
6.
ILAC-G19:2002 Guidelines for Forensic Science Laboratories – The ILAC Secretariat –
c/NATA – 2002.
7. Guidance on the Production of Best Practice Manuals within ENFSI, QCC-BPM-001, 2003.
8. САN-Р-1578, Guidelines for the Accreditation of Forensic Testing Laboratories, Program
Specialty Area - Forensic Testing Laboratories, May 2009 (Standards Council of Canada - SСС)
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
1. Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
2. Закон за националната стандартизация.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и консултации
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит и събеседване. При писмения изпит
студентите развиват тема от конспекта. Последващото събеседване ще позволи на студентите
да допълнят разбиранията си по въпроса от писмения изпит и да изразят своето лично виждане
по проблематиката
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма

