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Със заповед № Р-109-287/30.09.2015 г. на Ректора на Медицински университет (МУ) 

“Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна съм определен за официален рецензент по 

процедура за заемане на академичната длъжност «професор» по научна специалност 

„Съдебна медицина” за нуждите на катедрата по обща и клинична патология, съдебна 

медицина и деонтология при същия университет, и на клиниката по съдебна медицина 

към УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД-Варна с единствен кандидат ДОЦ. Д-Р ДОБРИНКА  

ДЕМИРЕВА РАДОЙНОВА-ЯЛЪМОВА, д.м., доцент в същата катедра. Конкурсът е обявен в 

ДВ бр. 52/10.07.2015 год. 

Доц. Добринка Радойнова е родена на 19.06.1952 година в с. Пчелник, обл.  

Варна. Висше медицинско образование тя завършва през 1976 година във ВМИ (сега 

МУ) – Варна. Академичната й кариера започва през 1977 година като асистент към 

катедрата по патологична анатомия, а в края на следващата година е назначена за 

асистент в катедрата по съдебна медицина, където изминава целия йерархичен път до 

доцент в същата катедра. През 1981 година Радойнова придобива права на специалист по 

съдебна медицина, а през 2004 година – професионална квалификация по здравен 

мениджмънт, специализирала е също съдебна антропология. От 2005 година Добринка 

Радойнова е доцент по научна специалност 03.01.59 „съдебна медицина” (свидетелство 

от ВАК № 23043/10.06.2005) в катедрата по съдебна медицина и деонтология на МУ-

Варна. От 2005 до 2007 година е ръководител на катедрата по съдебна медицина и 

клетъчна биология, а понастоящем е ръководител на Учебно-научен сектор по съдебна 

медицина и деонтология при катедрата по обща и клинична патология, съдебна 

медицина и деонтология на МУ-Варна и началник на клиника по съдебна медицина в 

УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД-Варна. След успешна защита на дисертационен труд на тема 

„Определяне на човешкия ръст по дългите кости на крайниците в съдебната медицина 

и антропологията” през 2002 година тя придобива образователната и научна степен 

“доктор” (диплома от ВАК № 28230/06.01.2003). От 1999 година неколкократно доц. 

Радойнова е специализирала в Института по съдебна медицина в гр. Будапеща, Унгария. 

Тя е член на Българския лекарски съюз, на Съюза на учените в България, на 
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Българското дружество по съдебна медицина, на Българския институт на 

съдебномедицинските специалисти, на Българското антропологично дружество и на 

Българското дружество по история на медицината. Доц. Радойнова членува и в 

Европейското антропологично дружество и Европейска асоциация на тъканните банки. 

Владее английски и руски език. 

Доц. Добринка Радойнова има 38 и половина години преподавателски стаж, от 

които десет години като хабилитиран преподавател. В дългата си практика на асистент тя 

е водила целия практически курс по съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза и 

медицинска деонтология. След хабилитацията си, доц. Радойнова изнася на български и 

английски език пълния лекционен курс, като паралелно води и практически занятия по 

дисциплината в четирите факултета, а също и в Медицинския колеж към университета. 

От 9 години тя е хонорован преподавател по съдебна медицина и съдебномедицинска 

експертиза във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, провеждала е и 

обучителни курсове на директори на болници (2009 год.), на окръжни съдии и прокурори 

(2014 год.). Приложената справка посочва недвусмислено, че през последните четири 

академични години, учебната й натовареност надхвърля университетския норматив за 

хабилитирано лице. Добринка Радойнова е съавтор на два учебника и две учебни 

помагала (ръководство/практикум за практически упражнения) по съдебна медицина за 

студенти. От 2005 година тя е перманентно член на държавните изпитни комисии за 

признаване на специалност по съдебна медицина. Доц. Радойнова е ръководител на 

двама специализанти по съдебна медицина и един чуждестранен специализант, обучаван 

в продължение на една година у нас, както и на осем специализанти по патология, 

обучавани по съдебна медицина. Освен това, Радойнова е била е научен ментор на 

шестима дипломанти по здравен мениджмънт, петима от които успешно дипломирани. 

Тя участва активно в академичното развитие на млади сътрудници от звеното – под 

нейно ръководство успешно са защитени две докторантури, а понастоящем тя е научен 

ръководител на двама докторанти на самостоятелна подготовка. Гореизложените данни 

ми дават напълно достатъчно основание да приема, че доц. Добринка Радойнова е 

изграден и уважаван преподавател с доказано висок професионализъм в областта на 

съдебната медицина и деонтологията. 

Доц. Радойнова участва в настоящия конкурс с 83 научни труда, в това число 

автореферата на дисертационния труд, две монографии и две научни книги 

(хабилитационни трудове), издадени у нас, и 78 статии в списания и научнотематични 

сборници, четири от които са научнопопулярни статии в български ежедневници и 
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седмични вестници. Представените в този списък трудове не повтарят тези за 

придобиване на предходно научно звание – академичната длъжност «доцент», които са 

представени в отделен списък и включват 35 научни труда и 42 конгресни участия. 11 от 

публикуваните научни статии са в чуждестранни специализирани списания, а останалите 

са отпечатани в реферирани български журнали. В 42 (>50%) от научните трудове в този 

списък доц. Радойнова е единствен или водещ автор, в другите тя е втори или последващ 

съавтор. Научният актив на Добринка Радойнова включва и 86 научни съобщения, 

докладвани на научни форуми у нас (38) и в чужбина (48) след заемане на академичната 

длъжност „доцент”. Шест резюмета на тези съобщения са публикувани в специализирани 

научни списания с импакт фактор, а 13 други резюмета са отпечатани в специализирани 

списания без импакт фактор и рецензирани научнотематични сборници. Общият импакт 

фактор на научните списания с публикации (статии и резюмета) на доц. Радойнова, 

съгласно справката подготвена от библиотеката на МУ-Варна, е 16.312.  

Доц. Добринка Радойнова има и доказана професионална експертна дейност като 

съдебен експерт. Тя е била национален консултант по съдебна медицина през 2006 и 

2011 години, сертифициран експерт е по специалността към Националната агенция за 

оценяване и акредитация (НАОА). Към този актив задължително трябва да се споменат 

и изготвените съдебно-антропологични експертизи във връзка с терористичния атентат 

на летище Сарафово. Нейният опит в тази професионална дейност е обобщен в двата 

хабилитационни труда, посветени на съдебномедицински анализ на т.нар. „лекарски 

грешки“. Научноекспертната й дейност също е безспорна и включва изготвени рецензии 

на шест научни публикации и три дисертационни труда за присъждане на научно-

образователната степен „доктор“. Доц. Радойнова е била член на научни журита по 

конкурсни процедури за заемане на академичните длъжности „доцент“ в МУ-Варна и 

„професор“ в МУ-Пловдив. 

Научните интереси на доц. Добринка Радойнова са в областта на съдебната 

антропология, теорията на съдебномедицинската експертиза и медицинската 

деонтология. В конкретен план научните разработки на кандидатката и приносите от тях 

могат да бъдат обединени тематично в следните основни научни тематики: 

1. Теория и практика на съдебномедицинската експертиза. 

2. Съдебномедицински анализ на лекарските грешки. 

3. Проучвания върху скоропостижната смърт. 

4. Изследване на телесните повреди за целите на съдебномедицинската практика. 

5. Съдебномедицинска казуистика. 
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Основен тематичен проблем в изследователската дейност на доц. Радойнова е 

дидактика на обучението по съдебна медицина, вкл. теоретико-правни проблеми на 

съдебномедицинската експертиза. На този проблем са посветени голям брой научни 

трудове на кандидатката (№8, 9, 20, 22, 23, 33, 55, 56, 60). Конкретен израз на нейния 

професионалния опит са публикуваните учебни помагала (№8, 9, 60) за студенти по 

медицина, дипломирани лекари и юристи, както и (в съавторство) на един от 

монографичните й трудове (№20). Познанията на Радойнова в теоретико-правните 

проблеми на съдебномедицинската експертиза са споделени в публикуваната по темата 

научна книга “Съдебномедицинска експертиза” (№56), която се явява полезно 

помагало в обучението не само на медици, но и на (бъдещи) правни кадри.  

Друг приоритетен тематичен проблем в дейността на Радойнова е този за 

лекарските (медицински) грешки. Резултатите от тези проучвания са отразени в 

хабилитационния труд на кандидатката (№1,2), една монографии (№3,6) и най-голям 

брой оригинални статии, публикувани в специализирани научни списания (№3, 43, 44, 

45, 57, 62, 64, 67, 69, 80, 83, 84). В тях авторката споделя своя опит за лекарските 

грешки и дава ценни практически препоръки за тяхното разследване, анализиране и 

правно решаване.  

Научните интереси на кандидатката обхващат и проблеми от историята на 

медицината, в частност на съдебната медицина. В голям брой (вкл. научнопопулярни) 

статии (№: 16, 19, 21, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 63, 

79, 86), авторският колектив описва познати, малкоизвестни и незнайни факти от 

живота на лекари-класици в медицината, както и нови данни и документи за смъртта на 

Иван Вазов и Захари Стоянов. В други публикации се засяга и темата за текущите 

проблеми на съдебната медицина, породени от промените в социално-икономическите 

условия в страната (№3, 24, 33, 42, 52). 

Палитрата на научноизследователската дейност на Радойнова обхваща и теми, 

свързани с медико-биологичната интерпретация на телесните повреди от медицински и 

правен аспект, които също са прицелни за нейните изследователските търсения. 

Въпроси като критерии за категоризиране на счупванията на носа като средна телесна 

повреда, на бъбречния травматизъм, приемането или отхвърлянето на причинно-

следствената връзка, независимото съпричинителство при лекарските грешки и др. са 

изследвани с методична последователност и получените данни са направени достояние 

на морфологичната и юридическа общност (№2, 4, 7, 30, 37, 41, 57, 65, 66, 72, 77). 
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Съдебномедицинската казуистика също не е убягнала от обхвата на обширните 

професионални интереси на Радойнова. Актуални и общественозначими проблеми като 

тези на пострадалите след бедствени ситуации, епидемиологично проучване за приема на 

наркотици в училищна възраст, уврежданията в ареста и затвора, интересна казуистика 

(травматична смърт при бронхиална астма, смърт на родилка от сърдечна киста и пр.), 

верифициране на българските формули за ръст при реални остеологични експертизи, 

васкуларизацията на os lunatum, морфологично проучване при метанолово отравяне, 

използването на свински труп като модел на човешки трупен материал при съдебно-

ентомологични експерименти и проучвания, епидемиологично проучване на удавянията, 

деонтологични особености и проблеми при генетичното изследване и консултиране, 

правни и медицински аспекти на евтаназията са примери за разностранните научно-

образователни интереси на кандидатката. Други заслужаващи отбелязване теми в нейния 

професионален обсег са проблема за бито и малтретирано дете, за социалния статус на 

съдебните лекари, дискусионния проблем за медико-биологичната интерпретация на 

телесните повреди. Всички те са широко отразени в публикационната й активност (№1, 

5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 28, 31, 35, 36, 42, 54, 70, 71, 74, 75,76, 78, 81, 82, 85). 

Доц. Радойнова е автор на монография по проблемите на лекарските грешки, която 

е единствената у нас, писана от лекар-експерт по тази тема (№69). В нея авторката прави 

критичен анализ на този преекспониран от медиите медицински проблем и подчертава, че 

тяхното правно дефиниране е интердисциплинарен въпрос, който изисква компетентно 

участие на лекари-експерти и юристи. Тази тематика е доразвита в хабилитационния труд 

на кандидатката (№80), посветен на професоналната непредпазливост в медицината. 

Радойнова е съавтор и на друг монографичен труд (№20), разкриващ съдебномедицинския 

и автотехнически експертен оглед на пътнотранспортните произшествия (ПТП). Нейният 

принос към този проблем се състои в ясно посочване на принципите за изграждане на 

комплесна съдебномедицинска и автотехническа експертиза, която изисква адекватен 

интердисциплинарен подход на съдебен медик и авто-експерт. 

Научните постижения на доц. Радойнова са намерили подобаващо отражение сред 

научната общност. Съгласно предоставената от кандидатката официална справка, 

изготвена от библиотеката на МУ-Варна въз основа на най-големите база данни с 

библиографски записи и анотации на научна литература – Scopus, Web of Science и 

Google Scholar, нейните научни трудовете са цитирани общо 94 пъти в научната 

периодика. 66 от тези цитати са в чуждестранни научни списания и книги, а 28 – в 

български списания, научни книги, учебници и дисертационни трудове. 
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 В заключение считам, че доц. Добринка Радойнова има необходимия 

преподавателски опит и професионална квалификация, притежава много добри езикови 

умения и е дала достатъчно убедителни доказателства за утвърден учен-морфолог. Тя 

отговаря на формалните изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

РБългария, на Правилника за неговото прилагане и изискванията за заемане на 

академичната длъжност «професор», посочени в чл. 100 от раздел ІV на Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ-Варна: Добринка Радойнова притежава научно-

образователната степен „ доктор”, придобила е специалност по съдебна медицина, 

заемала е академичната длъжност «доцент» в продължение на десет години, и през 

последните четири академични години е надхвърлила задължителния учебен норматив 

за хабилитиран преподавател в университета. Тя е публикувала два монографични труда 

и две научни книги, има безспорен принос в подготовката на академични кадри, изразен 

под формата на научно ръководство на четирима докторанти по специалността (двама 

успешно защитили и двама зачислени), и на шест дипломанти по здравен мениджмънт. 

Научноизследователската дейност на доц. Радойнова е забележителна и се отличава с 

теоретико-познавателна стойност и методична оригиналност. Научните й постижения, 

представени в многобройни (83) научни публикации, са свидетелство за съществен 

принос в номенклатурната специалност на продуктивен учен-изследовател. Те са 

получили национално и международно признание, отразено в достатъчно (94) цитирания 

на нейните трудове в наши и чуждестранни специализирани научни издания. Този факт и 

големият брой участия в наши и международни научни прояви говорят несъмнено, че 

изследователските находки на Радойнова са станали достояние на морфологичната 

общност у нас и в чужбина. Наукометричните показатели на кандидатката покриват 

препоръчителните количествени критерии за присъждане на академичната длъжност 

“професор” в университета, изброени в Приложение 1 на Правилника за развитие на 

академичния състав в МУ-Варна. Доц. Добринка Радойнова притежава научноекспертен 

опит в оценяване на научни разработки и академичен атестат. Ето защо, въз основа на 

цялостна преценка на учебно-преподавателската дейност на кандидатката, както и на 

качествена оценка на научния актив и научната стойност на представените от нея научни 

трудове и участия в научни форуми у нас и в чужбина, си позволявам убедено да 

препоръчам на членовете на научното жури да гласуват позитивно за избиране на доц.      

д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова на академичната длъжност “ПРОФЕСОР”. 

01.11.2015 г.        Рецензент:     
гр. София            (проф. д-р Н. Лазаров, д.м.н.) 


