
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 

на ДОЦ. Д-Р ДОБРИНКА ДЕМИРЕВА РАДОЙНОВА, ДМ след придобиване на 
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Факултет „Медицина", Катедра по обща, клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 

УНС по съдебна медицина и деонтология1 

 

 

І. МОНОГРАФИИ и УЧЕБНИЦИ 

I.1.(№80) Монографичен/хабилитационен труд на доц. Д. Радойнова: Професионална 

непредпазливост в медицината. Лекарски грешки-2, Колор принт, Варна, 2014, 168. 

 

Акцентът на книгата е върху неумишлените медицински действия, 

причинени по непредпазливост. Техният диапазон е твърде широк, но те 

изключват лекарските грешки в тесния смисъл на деонтологичната 

класификация, приета у нас, според която са ненаказуеми. Тъй като терминът 

„лекарска грешка“ е широко възприет в обществото, ние го използваме с тази 

уговорка.  

В книгата се разглежда общата отговорност на медицинските 

работници, вкл. и пo непредпазливост, опитът на други страни при 

неумишлените правонарушения, отговорността на лекарите у нас през 

последното столетие, необходимостта от деонтологични и нормативни познания за 

регламентиране на медицинската дейност, ясни правила за упражняването й, характеристика на 

непредпазливостта и нейните видове, нуждата от защита на медицинския работник, общи 

правила за промяна на ситуацията у нас с превенция на явлението и др. 

Лекарската грешка е сборно понятие за много и разнообразни по същност, причини, 

изяви и изход случаи в медицината, при което настъпва увреждане на пациента (смърт или поне 

средна телесна повреда). Те съществуват във всички страни. Има повече от 65 определения, 

което означава, че въпросът е сложен и многопластов, като всяка държава го решава по свой 

начин. Явлението е естествена част от практикуването на медицината, поради което се търсят 

начини за намаляването на тези грешки, от една страна, а от друга, се прилагат мерки за 

превенция.    

Монографията разглежда неумишлените, т.е. непредпазливите медицински действия, 

от които е последвала смърт или телесна повреда, която е в причинно-следствена връзка с тези 

действия или бездействия. Умишлените престъпления в медицината са много редки и се 

установяват по-лесно, поради което не се спираме на тях.    

 Могат да ме упрекнат, че представям по-мрачна картина на настоящето ни. Да дърпаш 

алармения звънец се възприема като посегателство срещу благоприличието, както да казваш, че 

царят е гол. Колко по-лесно и удобно е да се надянат наочниците и да се върви сляпо напред … 

Реалността в здравеопазването ни нито е много мрачна, нито пък светла, тя е неясна и 

нерегламентирана. Медицинските работници биха работили по-добре и по-спокойно, ако се 

чувстват защитени и оценени, вместо да мислят постоянно за риска в медицината, а медицина 

без риск няма. Задължително е да имат необходимите застраховки, както в другите държави. 

                                                           
1 Номерацията е по приложения списък на научните трудове – общо 86 на броя – 6 книги и 80 статии и доклади 



Деонтологичното и правното регламентиране и нормите на медицинската дейност не се 

познават достатъчно добре от медицинските работници. А тези правила, освен че ще ги 

защитават, ще намалят съмнението при вземането на решения при трудни казуси. Никой в 

държавата ни не би имал полза от осъдени лекари в затвора, нито това е решение на 

проблема! Необходима е защита на лекаря с точни правила за работа, от една страна, и 

от друга, превенция на нарушенията чрез повишаване на юридическите и деонтологични 

познания у медицинските работници. 

Книгата е естествено и логично продължение на „Лекарски грешки“.   

 

І.2. (№69) Монография на доц. Д. Радойнова: Лекарски грешки. Съдебномедицинска 

гледна точка. Издателска къща СТЕНО, Варна, 2013, 235.  

 

Медицинските работници (най-често лекари) могат да нарушат 

правилата на професията си както съзнателно, така и поради незнание или 

немарливо изпълнение на професията. Затова лекарските деликти се делят на 

умишлени и непредпазливи. В последните години има увеличение на 

непредпазливите правонарушения по чл. 123 и 134 от НК. Именно тяхното 

разследване, анализиране и решаване зависи в еднаква степен от 

компетентността на юристите и от качествата на лекарите експерти. Опитът, 

който представяме, е с цел обучение, методология, правила за работа и не на 

последно място –  превенция.    

У нас липсва експертен опит, критерии за извършване на експертизите и интерпретиране 

на ситуациите, има грешни и противоречиви експертизи, които пречат на правораздаването; има 

много други практически проблеми, от които възлов е липсата на експерти клиницисти. При 

юристите също липсват опит и медицински познания поради сложността и спецификата на 

лекарските казуси. Оттук произтичат вреди и за двете страни – лекари и пострадали граждани. 

На практика у нас липсва медицинска литература по тези въпроси, а проблемите касаят всички, 

макар и от различен аспект. Необходимо е създаването на правила за назначаването и 

изготвянето на съдебномедицинските експертизи. Заключенията в експертизите са материалната 

основа, на която се крепят наказателният и гражданският процеси при тези дела. В 

заключението на експертизата се съдържа фактическата основа за преценката на 

прокурора и на съдията.   

Медийният феномен определено преекспонира лекарските грешки през последните 

години, което нанесе огромни вреди на лекарите и на пациентите, защото доведе до загуба на 

доверие между тях и излишно стресира медиците. Ето защо съм се опитала да не вземам страна, 

а да давам професионално съдебномедицинско становище. Лекарите не са престъпници, а 

пациентите имат право на квалифицирана медицинска помощ с необходимата доза етичност и 

според принципите на деонтологията. 



І.3. (№60) Радойнова, Д. Практикум по съдебна медицина, под ред. на П. Лисаев, 

(учебник) С., 2011, Мед. и физк.,: две глави и половина:  63-70, 103-112, 115-118. 

 

Практикумът има за цел да послужи за обучението на студентите по 

медицина и да подпомогне в подготовката на лекарите от общата и клинична 

практика по въпроси, които са от съдебномедицинско значение. По същия 

начин той може да бъде в полза на юристи, разследващи полицаи и др. 

Основен акцент е поставен върху практическото поведение на лекаря 

при травматични случаи, случаи на различна насилствена смърт и т.н. 

Посочени са основните задачи на съдебния лекар, общопрактикуващият или 

лекарят в клиниката, когато е съпричастен (като лекуващ лекар, при 

установяване на причината за смъртта, при участие в оглед при различни 

видове произшествия и т.н.) в случаи, станали обект на полицейско, съдебно или 

съдебномедицинско разследване и проучване. 

Текстът предлага в синтезиран вид основният понятиен апарат (съдебномедицински 

термини, дефиниции) на съдебномедицинската наука, характеристика на различните видове 

увреждания и причини за смърт, но без да се утежнява значително с теорията на 

съдебномедицинската дейност. 

Практикумът може да служи за ръководство за упражненията по съдебна медицина, за 

която цел е съобразен с тематиката на практическото преподаване по съдебна медицина във 

висшите медицинските училища. Маркирани са основните пунктове на разработваната тема, 

които да бъдат обсъждани по време на упражнението, както и някои от необходимите материали. 

Разглеждат се и нови теми – за лекарската и съдебномедицинска дейност при масови 

произшествия, при провеждането на т.нар. „мъртвопроверителство” и при издаване на 

документи за уреждане на гражданското състояние на починалия. Самостоятелно е развита 

темата за участието на лекарите от различните клинични дисциплини в проучването на 

материали от съдебни дела и досъдебни производства, в изготвянето на заключението, както и за 

неговите права и отговорности като експерт. 

 

І.4. (№56) Цанков, П., Д. Радойнова, А. Ангелова. Съдебномедицинска експертиза 

(теоретико-правни и практико-приложни проблеми). (учебник) Унив. из-во „Св. Климент 

Охридски”, 2011, 25-33 и 109-220.  

 

Съдебномедицинските експертизи се отличават от другите видове 

съдебни експертизи не само поради значимостта на тяхното „присъствие“ във 

водените наказателни процеси, но основно поради задължителния им характер 

по чл. 144, ал. 2 от НПК, в случаите когато се касае за установяване причината 

за смъртта, характера на телесната повреда и вменяемостта на обвиняемия. 

Това е така, защото тук се откроява най-вече необходимостта от 

компетентност на вещите лица, притежаващи специални знания. 

За написване на труда се прие класическото му разделение на две части: 

Обща и Особена. 

В общата част са разгледани теоритико-правните проблеми на съдебната, респ. 

съдебномедицинската експертиза.  Доколко съдебномедицинската експертиза е необходима на 

юристите се вижда от обстоятелството, че от 1894 г. учебната дисциплина „Съдебна 

медицина“ се е преподавала в единствения тогава Юридически факултет. И двете научни 

дисциплини – „Съдебна медицина“ или „Съдебномедицински експертизи“ намират най-вече 

приложение във водените процеси в наказателното производство. Според нас, за предпочитане е 



дисциплината „Съдебномедицински експертизи“ да се изучава от юристите, тъй като този вид 

съдебни експертизи са пряко свързани с правното им регламентиране в наказателния и 

гражданския процес. Безспорно юристите трябва да притежават знания от областта на 

„Съдебната медицина“, защото по този начин те могат да разбират заключенията на 

съдебномедицинската експертиза. 

В особената част са разгледани практико-приложните проблеми на отделните видове 

съдебномедицински експертизи. Основателно е акцентирано върху подзаконовите актове, които 

я регламентират. При разглеждане на отделните видове съдебномедицински експертизи е 

поставено ударението върху тяхното назначаване, подготовка, извършване и накрая изготвяне 

на заключението от вещото лице – съдебномедицинския експерт. 

При разглеждане на отделните видове експертизи от общата и особената част са 

направени редица предложения de lege ferenda, с оглед подобряване работата на тази важна по 

значимост съдебна експертиза във водените процеси.   

Трудът може да бъде полезен не само за студентите-юристи и медици, но и за органите 

на съдебната власт (досъдебно и съдебно производство), за всички магистрати и за тези, които 

се интересуват от проблемите на съдебномедицинската експертиза. 

 

І.5. (№20) Радойнова, Д., М. Серафимов: Оглед на пътнотранспортно произшествие. 

Варна, 2007, Колор-принт, 76, 5-33. Монография, учебно пособие.   

  

Едва ли е необходимо някой да бъде убеждаван колко много са почти 

ежедневните жертви от пътнотранспортни произшествия у нас. Годишно в 

България загиват средно по около хиляда души и още около 8-10 хиляди са с 

различни по степен увреждания, които ги изваждат от обичайния човешки 

ритъм на живот за различен период от време с временна или трайна 

инвалидизация. Често пътнотранспортните произшествия са съпроводени от 

големи материални загуби. Има случаи, когато отделни пътнотранспортни 

произшествия биват последвани от голям обществен отзвук. Споменаваме 

мимоходом само 18-те загинали от катастрофата до гр. Бяла, Русенско, през 

декември 2006 г., загиналите деца при катастрофата в р. Лим. 

С тези уводни изречения само загатваме за сериозността на проблема с 

пътнотранспортните произшествия, водещи до тежък травматизъм и материални загуби, и за 

необходимостта от отговорна и компетентна работа на всички, които пряко или косвено са 

ангажирани с този проблем. Пътнотранспортните произшествия зависят от взаимодействието на 

един субективен и два обективни фактора. Те са: човек – моторно превозно средство (МПС) – 

път, и превенцията на произшествията зависи, макар и в различна степен, от всеки един от тях. 

Естествено, най-голяма е ролята на човека – основен субективен фактор, защото може волево да 

ръководи поведението си. 

Един от най-важните елементи на превенцията на пътнотранспортните произшествия е 

своевременното и справедливо санкциониране на виновните за възникването им. Работата на 

правораздаването в тази насока ще бъде толкова по-ефективна, колкото е по-качествен 

доказателствения материал в двата етапа на процеса (досъдебно и съдебно производство). 

Целта на предлагания справочник е да подпомогне в практически план служителите в 

Министерството на вътрешните работи (МВР), прокуратурата и съда, които работят по 

разследването на пътнотранспортни произшествия. Дългогодишният ни опит ни насочи към 

създаването на малък справочник, който да бъде алгоритъм за избягване на основни пропуски и 

грешки в началния и много важен етап при разследването на пътнотранспортните 

произшествия – огледа на местопроизшествието. 



С промяната в Наказателно процесуалния кодекс (НПК) през 2006 г. ролята на 

разследващи е поверена на млади хора в МВР (дознатели), които нямат достатъчен практически 

опит в твърде сложните и разнообразни ситуации при пътнотранспортните произшествия. 

Експертната работа в по-късния етап на разследването ни е убедила, че често 

невъзможността за окончателно и правилно решаване на даден случай се определя от 

пропуските, направени при огледа на местопроизшествието. Повечето от тях не могат да бъдат 

отстранени по-късно поради субективен и времеви фактор. 

 

І.6. (№8) Радойнова, Д. Ръководство за практически упражнения по съдебна 

медицина. под ред. на проф. Раданов, С., СИЕЛА, 2006, Съдебномедицинска експертиза при 

смърт от действието на крайни температури. 107-116. (учебник);  Съдебномедицинска 

експертиза на труп на новородено. 138-147.   

 

Ръководството за практически упражнения по съдебна медицина е 

неразделна част от учебника по съдебна медицина и медицинска деонтология 

за студенти по медицина, допълва го в практическото извършване на 

съдебномедицинската експертиза. То е съобразено с утвърдената учебна 

програма по тази дисциплина. 

В настоящото седмо поредно издание на ръководството за практически 

упражнения по съдебна медицина са направени редица промени и изменения, 

включен е нов раздел - „ДНК експертиза", допълнено е с черно-бели и особено 

цветни приложения, които дават нагледна представа за уврежданията и подпо-

магат по-лесното усвояване на материала. 

Макар и предназначено за студенти по медицина, ръководството ще бъде полезно и за 

специализиращи лекари по съдебна медицина и патологоанатомия. То може да се ползва и от 

студенти стоматолози, студенти по право, курсанти от факултет „Полиция" при Академията на 

МВР, криминалисти, дознатели, юристи, както и от всички, които се интересуват от въпросите 

на съдебномедицинската експертиза. 
  



ІІ. СТАТИИ И ДОКЛАДИ 

 

ФАКСИМИЛЕТА НА РЕЗЮМЕТАТА НА СТАТИИ И ДОКЛАДИ 

на доц. д-р Добринка Радойнова, д.м. (представени хронолоично по години на 

създаването им и по приложения списък 
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