
 
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:  ССЪЪДДЕЕББННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  
2. Код на курса: MMEEDD  22000011 
3. Вид на курса: факултативна дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първи курс 
6. Семестър: втори семестър 
7. Брой кредити: 1,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Добринка Демирева Радойнова, дм 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Преподаването на дисциплината „Съдебна 
медицина” на студентите по съдебни експертизи има за цел да ги запознае с теоретичните 
основи на дисциплината, с нейната същност и възможности за използване в експертната 
практика. Задачите на преподаването са да подготвят бъдещите вещи лица, за да могат да 
изготвят професионална и съвременна експертиза, да познават възможностите й, така, че тя да 
служи на правораздаването. Необходими са основни познания по съдебна медицина за 
правилна медико-биологична квалификация, за различните съдебномедицински увреждания, за 
да ги съпоставят с останалите доказателства по делото. Вещите лица трябва да помагат  на 
назначаващите органи да назначават подходящите съдебномедицински експертизи при 
различните видове експертизи – първоначални, допълнителни, повторни, комисийнни и 
комплексни.  
10. Начин на преподаване:  лекции 
11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания на 
студентите придобити по „Наказателно право”, „Наказателно процесуално право” и 
„Криминалистика”. 
12. Съдържание на курса (анотация): Изпълнението на съдебномедицинска експертиза като 
задължителна експертиза по НПК, изисква от вещите лица да имат основни познания по 
съдебна медицина както за вида на експертизата, за обема й, за правилата, по които тя се 
извършва и се изготвя. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и консултации 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпити – оценката се формира като 
резултат от положените писмен и устен изпити. Положителната оценка от писмения изпит е 
условие за преминаване към устната форма на изпитване. 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: няма 


