
 1. Лекции – 14 учебни часа (7 лекции по 2 учебни часа) 

ЛЕКЦИЯ № 1 – Предмет, задачи и съдържание на съдебната медицина. Права, 

задължения и отговорности на вещото лице /експерта/. Обекти на СМЕ. Видове СМЕ. 

Общо учение за уврежданията от външното въздействие на механични фактори. 

Увреждания от твърди тъпи предмети на меките тъкани, костите и вътрешните органи. 

Увреждания от твърди тъпи предмети в лицево-челюстната област. Задачи на СМЕ. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – Съдебномедицинска експертиза при увреждания с остри предмети – 

наранявания с прободни, порезни, прободно-порезни и посечни оръжия. Увреждания от 

остри предмети в лицево-челюстната област. Задачи на СМЕ. Съдебномедицинска 

експертиза при увреждания с огнестрелни оръжия. Повреждащи фактори, дистанции на 

изстрела. Увреждания от взривове. Увреждания от атипични и самоделни оръжия. 

Задачи на СМЕ. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – Падане от високо. Черепно мозъчна травма. Съдебномедицинска 

експертиза при транспортен травматизъм. Общи данни за транспортния травматизъм. 

СМЕ при ПТП. Задачи на СМЕ. Генеза и причини за смъртта при механическите 

увреждания. Причина и генеза на смъртта. Конкуриращи причини за смъртта. 

Непосредствени и късни причини за смъртта.  

ЛЕКЦИЯ № 4 – Обща токсикология - съдебномедицинско установяване на отравянията 

(при жив човек и на труп). Съдебномедицинска класификация на отравянията. 

Специална токсикология - отравяния с корозивни, деструктивни, общоасфиктични 

отрови, алкохол, наркотични вещества и лекарствени средства. Селско-стопански 

отрови. Хранителни отравяния.  Трупна картина и лабораторни изследвания. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – Танатология, съдебномедицинска експертиза на труп. Оглед на 

местопроизшествие, установяване на смъртта и нейната давност. Ранни и късни трупни 

изменения и тяхното съдебномедицинско значение. Съдебномедицинско изследване на 

трупове, починали от ненасилствена скоропостижна смърт. Понятие за скоропостижна 

смърт и фактори, благоприятствуващи настъпването й. Причини и генеза на 

скоропостижната смърт в детската възраст и при възрастни лица. Диагностика на 

скоропостижната смърт. Морфологична идентификация на личността.  

ЛЕКЦИЯ № 6 – Спорен родителски произход. Серологична експертиза - 

закономерности при унаследяването на кръвногруповите фактори. ДНК-експертиза - 



възможности на експертизата. Съдебномедицинска експертиза на веществени 

доказателства, чрез ДНК-анализ. Изследване на следи от медикобиологични продукти 

(кръв, слюнка, сперма, косми) отложени по различни предмети носители. ДНК-анализ 

при идентификация на личността. Освидетелстване на живи лица - поводи. Методика за 

изследване на живи лица. Полови престъпления – блудство, изнасилване и полови 

перверзии. Телесни повреди на уврежданията в лицево-челюстния апарат по нашия 

Наказателен кодекс.  

ЛЕКЦИЯ № 7 – Механични асфиксии. Видове механични асфиксии и генеза на смъртта 

при тях. Общо учение за механичната асфиксия и значението на кислородното 

гладуване. Странгулации - обесване, загърляне и удушаване; имобилизационна и 

позиционна асфиксия. Удавяне, аспираця на чужди тела в дихателните пътища, 

затискане на външни дихателни отвори. Морфологична находка  и задачи на 

експертизата. Действие на ниски и високи температури – диагностика. Действие на 

елекричество – морфологични промени и диагностика. Задачи на експертизата. 

Деонтология. Професионална правоспособност, права и задължения на медицинските 

работници. Професионални правонарушения на медицинските работници. Умишлени 

престъпления, Непредпазливи действия. Лекарски грешки и нещастни случаи в 

медицинската практика. Прилагане на нови диагностично-лечебни и профилактични 

средства. Евтаназия. Понятие за клинична, мозъчна и биологична смърт. Значение. 

Трансплантация на тъкани, органи и клетки - възможности. 

 

 2. Упражнения – 14 учебни часа (7 упражнения по 2 учебни часа) 

Упражнение № 1. Съдебномедицинска експертиза. Съдебномедицинска документация. 

Упражнение № 2. СМЕ при увреждания от твърди тъпи предмети. СМЕ при падане от високо. 

СМЕ при транспортна травма. 

Упражнение № 3. СМЕ при остри предмети. СМЕ при електрически ток, ниски и високи 

температури. 

Упражнение № 4. СМЕ при огнестрелни наранявания. 

Упражнение № 5. СМЕ при механична асфиксия. 



Упражнение № 6. СМЕ при скоропостижна смърт, аборт и новородени. 

Упражнение № 7. СМЕ на живо лице. Съдебномедицинска токсикология. 

 

 


