
                                               
 

 

КОНСПЕКТ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 

 

1. Определение,   съдържание,   задачи   ,методи   и   значение   на 

съдебната медицина. 

2. Процесуални основи и организация на съдебномедицинската 

експертиза в Република България. Видове съдебномедицинска 

експертиза. 

3. Експерт -права и задължения. Обект на съдебномедицинската 

експертиза. 

4. Обща характеристика и класификация на повредите от механични 

фактори.Задачи на съдебномедицинската експертиза. 

5. Увреждания от твърди , тъпи предмети - охлузвания, 

кръвонасядания и рани. 

6. Автомобилна травма -определение, класификация, характеристика 

и механизъм на получаване на повредите. 

7. Повреди от остри предмети- прободни и прободно-порезни .Задачи 

на съдебномедицинската експертиза. 

8. Повреди от остри предмети - порезни и посични 

наранявания.Задачи на съдебномедицинската експертиза. 

9. 0гнестрелни наранявания- видове огнестрелни оръжия, 

увреждащи фактори при огнестрелното оръжие.Механизъм на 

възникване на нараняването. 

10. Повреди от огнестрелно оръжие - не близък изстрел.Задачи на 

съдебномедицинската експертиза. 

11. Повреди от огнестрелно орьжие- близък изстрел, изстрел от 

упор.Задачи на съдебномедицинската експертиза. 

12. Съдебномедицинска експертиза на живи лица- процесуални 

норми, организация и поводи за експертизата. 

13. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди по НК-

определение. Правен и медицински критерии. Основни задачи на 

съдебномедицинската експертиза. 

14. Тежка телесна повреда- интерпретация на медико- биологичните 

показатели. 

15. Средна и лека телесни повреди- интерпретация на медико-

биологичните показатели. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  



16. 16.Съдебномедицинска експертиза по повод половите 

престъпления. Блудства, изнасилвания и 

хомосексуализъм. Възможности на съдебномедицинската 

експертиза. 

17. Съдебномедицинска експертиза по спорен родителски произход - 

общи данни, видове eкспертизи. Възможности на 

съдебномедицинската експертиза. 

18. Учение за смъртта. Диагностика. Суправителни явления. 

19. Съдебномедицинска класификация на смъртта. 

20. Ранни трупни изменения.Съдебномедицинското им значение. 

21. Късни трупни изменения.Съдебномедицинското им значение. 

22. Съдебномедицинска експертиза по веществени доказателства- 

определение, задачи и възможности на съдебномедицинската 

експертиза. 

23. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни - особености, 

изходни материали. 
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