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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

Наименование на дисциплината: 
„Съдебна медицина” 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна 
 
Ниво на обучение: 
Магистър /М/ 
 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 
 

Продължителност на обучение: 
един семестър 
 

Хорариум: 
15 часа лекции, 15 часа упражнения 
 

Помощни средства за преподаване: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на съдебномедицински препарат 
и случай, решаване на практически задачи, запознаване с конкретни съдебни казуси, 
лабораторна работа, наблюдаване на макро- и микроскопски препарати.  
  
Форми на оценяване: 
Текущо оценяване,  решаване на тестове, решаване на съдебномедицински казус . 
 

Формиране на крайната оценка: 
 Една трета от крайната оценка е оценката от текущия контрол, а останалите две трети 
се формира от оценката от семестриалния изпит. 
 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове и практически задачи. 

 

Семестриален изпит: 
Да /входящ тест, писмен и устен изпит/. 
 
Държавен изпит: 
Не. 
 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Съдебна медицина и деонтология”. 
 
Катедра: 
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Съдебна медицина и денотлогия. 
 

АНОТАЦИЯ  

 

Дисциплината „Съдебна медицина” дава възможност за придобиване на знания и 
практически умения за отработване на съдебномедицински /съдебностоматологични/ 
казуси в стоматологичната практика. Съдебната медицина  разглежда следните основни 
въпроса: 

- Процесуални основи на съдебната медицина.  
- Съдебномедицинска травматология.  
- Основи на съдебномедицинската експертиза на живи лица.  
- Съдебномедицинско акушерство и гинекология.  
- Експертиза на престорени болести и самоувреждания.  
- Експертиза при спорен родителски произход.  
- Съдебномедицинска токсикология.  
- Танатология.  
- Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.  
- Експертиза на веществени доказателства.  
- Медицинска етика и деонтология. 

 Един от най-новите клонове на съдебната медицина е съдебната стоматология, която 
използува стоматологичните знания за решаване на определени въпроси на правната 
практика. Съдебната стоматология  обхваща следните основни проблема : 

- Процесуални основи на съдебно-стоматологичната експертиза. 
- Съдебностоматологична експертиза за уврежданията в лицево-челюстната 

област, причинени от механични фактори, химични фактори, действия на ниски 
и високи температури. 

- Съдебномедицинска експертиза на механичната асфиксия от запушване на 
дихателните пътища с чужди тела. 

- Съдебномедицинска експертиза на телесни или други увреждания, причинени от 
зъби. 

- Идентификация на личността по стоматологичния статус /дентална 
идентификационна система/. 

- Правно-деонтологични въпроси в стоматологичната практика. 
 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

Основна задача е формирането на знания и елементарен опит за участие на 
завършващите лекари по дентална медицина в специфичната работа на органите на 
правораздаването. Познаването на основните въпроси на съдебномедицинската 
стоматология има и значение да допълни и повиши общата медицинска култура на 
лекара по дентална медицина, да го подготви за предстоящата експертна дейност и да 
съдействува за повишаване на правното му съзнание. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните теоретични 
знания и практически умения: 

- да притежават елементарни познания по процесуалните основи на 
съдебномедицинската експертиза в Р. България. 

- да притежават задълбочени познания по съдебномедицинска травматология в 
лицево-челюстната област. 

-  да притежават задълбочени познания по танатология. 
-  да притежават задълбочени познания по токсикология. 
- да притежават задълбочени познания по деонтология. 
- да притежават практически умения за пълноценно участие в оглед на 

местопроизшествието на труп. 
-  да притежават практически умения за самостоятелно изработване на 

съдебномедицинско удостоверение. 
-  да притежават практически умения за разпознаване на белезите на смъртта, 

определяне на давността й, първична оценка на вида и рода й. 
- да притежават основни практически умения за идентификация на личността по 

стоматологичен статус.  
- да притежават практически умения за адекватна реакция спрямо 

следственосъдебните органи и сезирането им в необходимите случаи. 
 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции. Упражн. ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Съдебна медицина ІХ 30 15 15         1/1    

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

 



5 
 

V курс, ІХ семестър 

 

 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

 

1. Исторически аспекти на съдебната медицина. Предмет, 
задачи, методи, съдържание на съдебната медицина. 
Процесуални основи и организация на 
съдебномедицинската експертиза – НПК, НК, ГКП. 

2ч. 

 

2. Увреждания от механични фактори.                                             
2ч. 

 

3. Травматични увреждания в лицево-челюстната област. 
2ч. 

 

4. Съдебномедицинска експертиза на живи лица. 

2ч. 

 

5. Съдебномедицинска танатология. Съдебномедицинска 
токсикология.                                         2ч. 

 

6. Дентална идентификация на личността.    

2ч. 
 

7. Правно-деонтологични въпроси на медицинската/ 
стоматологичната/ практика.                3ч. 

 

                                                                                                            
                                                                                                     
                                                                                                             ОБЩО:   15 ч. 
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ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 
 

V курс, ІХ семестър 

 

 
 

№  
 

Т Е М А ЧАСОВ
Е 

 
Д А Т А 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ В СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА И 
СЪДЕБНАТА СТОМАТОЛОГИЯ 1ч.  

2. 
 

 ПРОЦЕСУАЛНИ ОСНОВИ НА СЪДЕБНАТА 
МЕДИЦИНА 
 

2ч. 
 

3. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ 
ТРАВМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ ТВЪРДИ ТЪПИ И 
ОСТРИ ПРЕДМЕТИ 

2ч. 
 

4. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ 
УВРЕЖДАНИЯ ОТ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И 
ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ 

2ч. 
 

5. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА ЖИВИ 
ЛИЦА  2ч. 

 

6. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ 
МЕХАНИЧНИ АСФИКСИИ 
 

2ч. 
 

7. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ 
ОТРАВЯНИЯ 
 

2ч. 
 

8. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПО 
ПИСМЕНИ ДАННИ 2ч. 

 

            
                 
                        ОБЩО:   15 ч. 

 
 

 
                                            Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 
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ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 час 
 

Исторически аспекти на съдебната медицина. Предмет, задачи, методи 
и съдържание на съдебната медицина. Процесуални основи и 
организация на съдебномедицинската експертиза – НПК, НК, ГКП.  
 

1. Исторически аспекти на съдебната медицина. 
2. Основни направления на съдебната медицина и на съдебната стоматология. 
3. Процесуални основи и организация на съдебномедицинската експертиза. 
4. Права и задължения на експерта.  
5. Видове експертизи.  
6. Обекти на съдебномедицинската експертиза.  
7. Отговорност на експертите.  
8. Организация на съдебно-медицинското обезпечаване в Р България.  

  
ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

 

Увреждания от механични фактори.    
                                          

1. Обща характеристика, класификация на уврежданията.  
2. Съдебномедицинска експертиза при увреждания от твърди тъпи предмети.  
3. Мекотъканни травматични увреждания – охлузвания, кръвонасядания, 

разкъсно-контузна рана.  
4. Специфични за съдебната медицина счупвания на кости.  
5. Увреждания на вътрешните органи от твърди тъпи предмети. 
6.  Съдебномедицинско значение на уврежданията от твърди тъпи предмети. 

Задачи на експертизата при тези увреждания.  
7. Прободна, порезна, прободно-порезна, посечна рани. Морфологична 

характеристика.  
8. Изстрел от далечно разстояние, близко разстояние и упор. Морфологична 

характеристика на входната и изходната огнестрелни рани. Допълнителни 
фактори на изстрела.  

9. Съдебномедицинска експертиза при увреждания от остри предмети и 
огнестрелни оръжия. Съдебномедицинско значение. Задачи пред 
експертизата.   

 
ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
 

Травматични увреждания в лицево-челюстната област. 
 

1. Особености и характеристики на уврежданията в лицево-челюстната област- 
меките тъкани, кости и зъби. 

2. Увреждания от зъби. 
 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
 

Съдебномедицинска експертиза на живи лица. 
 

1. Телесни повреди по нашия Наказателен кодекс.  
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2. Правен и медицински критерий за телесната повреда.  
3. Кратък коментар на различните медикобиологични признаци. 

 
 

ЛЕКЦИЯ  № 5 – 2 час 
 

Съдебномедицинска танатология. Съдебномедицинска токсикология.     
                                     

1. Причина и генеза на смъртта.  
2. Понятие за клинична, мнима, мозъчна и биологична смърт.  
3. Установяване на смъртта.  
4. Трупни изменения. Ранни трупни изменения- трупни петна, трупно 

изстиване, трупно изсъхване, автолиза. Късни и консервационни трупни 
изменения.  

5. Установяване на давността на настъпването на смъртта. 
6. Определение за “отрова”. 
7.  Токсокинетика и токсодинамика на отравянията. 
8.  Определяне на условията, от които зависи действието на отровите. 
9.  Съдебномедицинско установяване на отравянията при живи лица и 

трупове.  
10. Отравяне с флуор. 

 
 
.ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
 

Дентална идентификация на личността. 
 

1. Общи въпроси на идентификацията на личността. 
2. Съдебностоматологична идентификация /дентална идетификационна система/. 
3. Основни методи за идентификация по стоматологичния статус. 

3.1. сравнителни методи 
      3.2. реконструктивни методи 
4.   Съдебностоматологична експертиза на отделни коронки, зъби, протези и 
челюсти. 
5.   Идентификация на личността по следи от зъби. 
 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 
 

Правно-деонтологични въпроси на медицинската/ стоматологичната/ 
практика.    
             

1. Правомерност на медицинските действия.  
2. Евтаназия.  
3. Професионални нарушения от страна на медицинските работници. 
4.  Класификация на професионалните нарушения. 
5.  Умишлени престъпления във връзка с медицинската дейност. 
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6.  Непредпазливи действия на медицинските работници и незнание на 
професията.  

7. Лекарски грешки. 
8.  Нещастни случаи в медицинската практика. 
9. Организация на стоматологичната помощ у нас. 
10. Основни права и задължения на стоматолозите. 

 
                                                        

 
У П Р А Ж Н Е Н И Я –Т Е З И С И 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
  

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА 
 

1. Запознаване на студентите с материалната база и изискванията на катедрата, 
свързани с обучението по съдебна медицина. 

2. Запознаване на студентите с основните цели на обучението по съдебна 
медицина. 

3. Запознаване на студентите с основните направления, предмети, задачи и 
методи на съдебната медицина и съдебната стоматология, дискусия по 
темата. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

 
ПРОЦЕСУАЛНИ ОСНОВИ НА СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА 

 
1. Запознаване на студентите с процесуалните основи и организация на 

съдебномедицинската експертиза в Р. България.  
 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
 

СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ТРАВМАТИЧНИ 
УВРЕЖДАНИЯ ОТ ТВЪРДИ ТЪПИ И ОСТРИ ПРЕДМЕТИ 
 

1. Запознаване на студентите с  характеристиката и класификацията на 
уврежданията от твърди тъпи и остри предмети. 

2. Запознаване на студентите със задачите на експертизата при тези 
увреждания. 

3. Запознаване на студентите със съдебномедицинското значение на тези 
увреждания.  

4. Наблюдения на макроскопски препарати. 
5. Решаване на съдебномедицински казус и тест от студентите. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
 
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ 
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ 
 

6. Запознаване на студентите с  характеристиката и класификацията на 
уврежданията от транспортни средства и огнестрелни оръжия. 
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7. Запознаване на студентите със задачите на експертизата при тези 
увреждания. 

8. Запознаване на студентите със съдебномедицинското значение на тези 
увреждания.  

9. Наблюдения на макроскопски препарати. 
10. Наблюдения на микроскопски препарат /мастна емболия/. 
11. Решаване на съдебномедицински казус и тест от студентите. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
 
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА ЖИВИ ЛИЦА 
 

1. Запознаване на студентите с процесуалните основи и задачи на този вид 
експертиза. 

2. Запознаване на студентите с телесните повреди по нашия Наказателен 
кодекс. 

3. Запознаване на студентите с правните и медицински критерии на телесните 
повреди. 

4. Дискусия по темата, обхващаща различните медикобиологични признаци и 
разглеждане на конкретна съдебномедицинска експертиза на живо лице. 

5. Участия на студентите по групи или индивидуално в написване на 
съдебномедицинско удостоверение. 

6. Решаване на съдебномедицински казус и тест от студентите. 
 
УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
 
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ МЕХАНИЧНИ АСФИКСИИ 
 

1. Запознаване на студентите с класификацията и патофизиологията на 
механичните асфиксии. 

2. Запознаване на студентите със задачите на експертизата при механичните 
асфиксии. 

3. Наблюдения на макроскопски препарати. 
4. Решаване на съдебномедицински казус и тест от студентите. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 
 
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ОТРАВЯНИЯ 

 
1. Запознаване на студентите със задачите и проблематиката на експертизата 

при отравяне. 
2. Запознаване на студентите с начина на работа с индикаторни тест-ленти. 
3. Решаване на съдебномедицински казус от студентите. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

 
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПО ПИСМЕНИ ДАННИ 

 
1. Запознаване на студентите с процесуалните основи и задачи на този вид 

експертиза. 
2. Дискусия по темата и разглеждане на конкретна съдебномедицинска 

експертиза по писменни данни. 
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3. Участия на студентите по групи или индивидуално в написване на 
съдебномедицинска експертиза по писменни данни. 
 

 
 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
 
 

1. Дойчинов И.,  Попов К., Съдебна медицина за стоматолози, Пловдив, 1999  
2. Дойчинов И., Съдебна медицина, Пловдив ,1997 
3. Съдебна медицина за студенти по стоматология. Под редакцията на проф. д-р Стойчо 

Раданов, 1992 
4. Ръководство за практически упражнения по съдебна медицина. Под редакцията на 

проф. д-р Стойчо Раданов, Медицина и физкултура, София, 1984 
5. Съдебномедицинска експертиза на живи лица. Под редакцията на проф.д-р Стойчо 

Раданов, С., Мед. и физк., 1986 
6. Печилков, И., Телесни повреди по Наказателния кодекс на НРБ 

 

                                                                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. 
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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. 

  

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА  

 

Тема 1  
Въведение в съдебната медицина – предмет, задачи, методи, съдържание и 
направления.  
 

1. Какъв е предмета на съдебната медицина и съдебната стоматология ? 
2. Кой е обекта и коя е целта на съдебната медицина ? 
3. Кои са основните направления на съдебната медицина ? 
4. Кои са основните методи на съдебната медицина ? 
5. Кои са задачите на съдебната медицина ? 
6. Кои са основните въпроси, които може да разглежда съдебната 

стоматология?  
7. Да се определи съдържанието на съдебната медицина и съдебната 

стоматология ? 
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8. Формулирайте определения за съдебна медицина и съдебна стоматология. 
  

Тема 2 
Процесуални основи на съдебната медицина 
 

1. Формулирайте определения за съдебна експертиза и съдебномедицинска 
/съдебностоматологична/ експертиза. 

2. Кои са случаите в които се назначава задължителна медицинска експертиза 
спрямо ал. 2 на чл. 117 от НПК. ? 

3. Кои са основните принципи, които трябва да се спазват при назначаване на 
експертиза ? 

4. Какви са правата и задълженията на експерта ? 
5. Каква е отговорността на експерта ? 
6.  Кои са видовете съдебномедицински експертизи ? 
7. Кои са обектите на съдебномедицинскатата експертиза ? 

Тема 3 

Съдебномедицинска експертиза при травматични увреждания от твърди, тъпи и 
остри предмети 
 

1. Формулирайте понятието „увреждане”. 
2. Кои са механичните увреждания ? 
3. От кои фактори зависи видът на уврежданията при механична травма? 
4. При изследването на всяко увреждане кое задължително се отбелязва? 
5. Каква е морфологичната характеристика и класификация на уврежданията от 

твърд, тъп предмет ? 
6. Каква е класификацията на уврежданията от остри предмети ? 
7. Каква е морфологичната характеристика на отделните видове увреждания от 

остри предмети ? 
8. Формулирайте разликите между уврежданията от остри и твърди тъпи 

предмети, както и между отделните видове увреждания . 
9.  Какви са задачите на експертизата при горе посочените увреждания ? 
10. Какво е съдебномедицинското значение на горе посочените увреждания ?  

 
Тема 4 

Съдебномедицинска експертиза при  увреждания от транспортни средства и 
огнестрелни оръжия  
     

1. Формулирайте определение за автомобилна травма. 
2. Каква е класификацията и общата храктеристика на уврежданията от 

автомобилна травма ? 
3. Формулирайте определение за огнестрелни увреждания. 
4. Какъв е механизма на изстрела и кои са увреждащите фактори ? 
5. Какъв е механизма на образуване на огнестрелните увреждания ? 
6. Кои са факторите, определящи морфологията на огнестрелните наранявания? 
7. Кои са основните видове огнестрелни наранявания ? 
8. Формулирайте разликите между отделните видове огнестрелни наранявания.  
9. Какви са задачите на експертизата при горе посочените увреждания ? 
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10. Какво е съдебномедицинското значение на горе посочените увреждания ?  
 

 
Тема 5 

Съдебномедицинска експертиза на живи лица  
 

1. Какви са поводите и видовете документации за освидетелстване на 
живи лица ? 

2. Формулирайте понятието – съдебномедицинска експертиза на живо 
лице. 

3. Формулирайте определение за телесна повреда. 
4. Как се изгражда квалификацията на телесната повреда ? 
5. Кои са правните и медицински критерии за телесни повреди по нашия 

Наказателен кодекс ? 
6. Формулирайте разликите в медицинските критерии между различните 

степени на телесните повреди / напр. постоянно общо разстройство на 
здравето, опасно за живота и разстройство на здравето, временно 
опасно за живота или при какви критерии счупването на зъб може да се 
тълкува като средна или лека телесна повреда и др./ 

 

Тема 6 

Съдебномедицинска експертиза при механични асфиксии  
 

1. Формулирайте определение за асфиксия. 
2. Кои са видовете механични асфиксии ? 
3. Кои са стадиите на прижизнено протичане на механичната асфиксия ? 
4. Кои са общите морфологични признаци при смърт от механична асфиксия ? 
5. Какви са характеристиките на различните видове механична асфиксия ? 
6. Какви са задачите на експертизата при видовете механични асфиксии ? 
7. Кои са причините за „внезапна смърт на стоматологичния стол” ? 

 
 
Тема 7 

Съдебномедицинска експертиза при отравяне  
 

1. Кои са условията, от които зависи действието на отровите ? 
2. Формулирайте понятията- токсикодинамика и токсикокинетика. 
3. Какъв е комплекса от данни, използван за съдебномедицинско установяване 

на отравянията ? 
4. Каква е класификацията на отровите и отравянията и основните техни 

характеристики ? 
 
Тема 8 

Съдебномедицинска експертиза по писмени данни  
1. Формулирайте понятието – експертиза по писмени данни. 
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2. При какви условия се назначава този вид експертиза ?  


