
КОНСПЕКТ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 
 

1. Определение, задачи, съдържание и значение на съдебната медицина. Обекти на 
съдебномедицинската експертиза. Видове експертиза. 
2. Процесуални основи и организация на съдебномедицинската експертиза в Р. 
България. Експерт – права, задължения отговорности, съдебномедицинска 
документация. 
3. Обща характеристика и класификация на уврежданията от механични фактори и 
задачи на съдебномедицинската експертиза  при такива увреждания. Схема  на 
описание на травматичните увреждания. 
4. Съдебномедицинска експертиза при увреждания от твърди тъпи предмети. 
5. Увреждания на костите в лицево-челюстната област от твърди тъпи предмети и 
механизма на получаването им. 
6. Травматични увреждания на зъбите и повреди, причинени от зъби. 
7. Увреждания при падане и транспортна травма. 
8. Увреждания и смърт от остро оръжие. Прободни наранявания, порезни 
наранявания, прободно-порезни наранявания, посечни наранявания. Съдебно- 
медицинска експертиза при наранявания с остро оръжие – задачи пред експертизата. 
9. Съдебномедицинска експертиза при наранявания с огнестрелно оръжие. Задачи на 
експертизата. Морфологична характеристика на огнестрелна рана от далечно 
разстояние, от близко разстояние и от упор. 
10. Увреждания в лицево-челюстната област от действието на високи температури и 
електрически ток. 
11. Общо учение за механичните асфиксии – класификация, патофизиологични 
механизми, генеза и причина за смъртта при тях. 
12. Трупна картина при механична асфиксия. 
13. Механична асфиксия от запушване на дихателните отвори и пътища. 
14. Понятие „отрова” и „отравяне”. Условия, от които зависи действието на отровите. 
15. Класификация на отровите и отравянията и значението им за съдебномедицинската 
експертиза. Токсодинамика на отровите. 
16. Съдебномедицинско установяване на отравяне – на живо лице и на труп. 
17. Корозивни отрови и отравяне с арсен. Отравяне с флуор. 
18. Отравяне с алкохоли – етанол и метанол. 
19. Съдебномедицинска експертиза на живи лица – поводи, методики на изследване, 
процесуални изисквания и документация. 
20. Съдебномедицинска експертиза при телесни повреди по нашия Наказателен 
кодекс. Обща постановка, медикобиологични белези при тежката, средната и леката 
телесни повреди. Престорени болести и самоувреждания. 
21. Телесни повреди в лицево-челюстната област. 
22. Умиране и смърт, диагностика и съдебно-медицинска класификация на смъртта. 
23. Ранни и късни трупни изменения. Съдебномедицинско изследване на трупа в 
лицево-челюстната област. 
24. Идентификация на личността по стоматологичния статус – обща постановка и 
методи. Идентификация на личността по следи от зъби. Установяване на възрастта, 
пола, професията по стоматологичния статус. Експертиза на отделни зъби, коронки, 
протези, челюсти. 
25. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни. 
26. Медицинска деонтология – понятие, източници. Правомерност на медицинските 
действия. 
27. Прилагане на нови методи и средства за профилактика, диагностика и лечение. 



Експеримент върху човека. Евтаназия. Трансплантация на тъкани и органи от жив 
донор и труп. 
28. Класификация на професионалните правонарушения в медицинската дейност. 
Умишлени престъпления на медицинските лица. 
29. Непредпазливи действия на медицинските лица и незнание на професията. 
30. Лекарски грешки. Нещастни случаи в медицинската практика. Организация и 
основни въпроси на съдебномедицинска експертиза при професионални 
правонарушения на медицинските лица. 
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