ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за образуваните през м.февруари 2019 г. в района на Военно-апелативния съд дела за корупционни престъпления,
както и за постановените съдебни актове по тях
№ по
ред

Съд в района
Данни за лицата,
на ВоенноВид, № на дело и
срещу които се
апелативния датата на образуване води наказателното
съд
производство

Правна квалификация

Резултат

1.

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 53/2018 г.
03.09.2018 г.

доц.д-р. А.К.И.
ВМА-София

Глава осма.
Престъпления по служба
чл.282, ал.3 вр. ал 2 1-во и
2-ро вр. ал.1 от НК

Насрочено 22.04.2019 г.

2.

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 69/2018 г.
15.11.2018 г.

подс. И.Г.Я, бивш
майор от в.ф. Ямбол

чл. 387, ал.3, ал.2 вр. ал.1,
ал.2 от НК

Насрочено 08.05.2019 г.

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 07/2019 г.
07.02.2019 г.

Д.Н.П
Подсъдим

чл. 387, ал. 2, алт.1 вр. ал.1,
алт. 3 и алт. 4 НК

М.Т.М

чл. 387, ал. 2, алт. 1 вр. ал. 1,
алт. 3 от НК

3

Чака насрочване

Р.Н.Ц

4

Военноапелативен
съд

ВАНД № 10/2019 г.
07.02.2019 г.

Н.Х.Н
подсъдим

чл.387, ал.1 НК

Чака насрочване

5.

Военен съд
Сливен

НОХД 120/2018 г.

Т. Г. А.
Подсъдим

чл. 387, ал. 4 вр. ал. 1 пр. 4
НК

Присъда № 1/5.2.2019 г. Освобожд. от
наказ. отгов. - чл. 78а НК Глоба
С Присъда № 1 от 05.02.2019 г., състав на
Военен съд - Сливен в открито съдебно
заседание в гр. Сливен признава
подсъдимия бивш ст. серж. Т. Г. А. ЗА
ВИНОВЕН в това, че на 10.12.2014 г. във
в.ф. 52590 – Ямбол в качеството си на
длъжностно лице - „зам.командир на
взвод за подвоз на твърди товари в
логистична рота“ превишил властта си,
като положил подписа си в Поръчка за
ремонт и дефектовъчна ведомост №
82/10.12.2014 г. в графата за „извършил
ремонта“ без да има такова правомощие,
както и да извършва преглед, дефектация
и ремонт на автомобилна техника и да
подписва документи в тази връзка и от
това произлезли вредни последици,
причинени по непредпазливост, а именно
било нарушено правилното протичане на
документооборота във военното
формирование, по съхранение,
експлоатация, разпореждане и
поддръжка на материалните запаси,
съобразно Счетоводния документооборот
в МО и Вътрешните правила за
организацията на експлоатацията и
поддръжката на ППС на въоръжените
сили на РБ и причинил неяснота и хаос,
относно броя и категорията на
съхраняваните автомобилни двигатели,
което от своя страна довело до
неправомерно изнасяне на двигател
извън формированието – престъпление
по чл. 387 ал. 4 вр. ал. 1 пр. 4 НК, поради
което и на основание чл. 78а НК ГО
ОСВОБОЖДАВА от наказателна
отговорност и му налага

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ
ГЛОБА в размер на 1 000.00/хиляда/лв.
Присъдата е влязла в законна сила на
21.02.2019 г.
Ц. С. И.
Подсъдим

чл.311,ал.2, Съставяне
официален документ с
неверни данни, маловажен
случай

Г. В. В.
подсъдим

чл.311,ал.2, Съставяне
официален документ с
неверни данни, маловажен
случай

Присъда 1/5.2.2019 г.
Прекратяване по чл.24 ал.1, т.1-11 НПК
Признат за невинен
С Присъда № 1 от 05.02.2019 г., състав на
Военен съд - Сливен в открито съдебно
заседание в гр. Сливен признава
подсъдимите: 1. Кап. Ц. С. И. и 2. Ст.
лейт. Г. В. В. ЗА ВИНОВНИ в това, че на
10.12.2014 г. във в.ф. 52 590 - гр. Ямбол в
качеството си на длъжностни лица в
кръга на службата си, съставили
официален документ – поръчка за ремонт
№ 82/10.12.2014 г., ведно с дефектовъчна
ведомост, в който удостоверили
невярното обстоятелство, че е бил
сменен двигател с каталожен № 13010.00.260 на ЗИЛ 131 с рег. № ВА
107782, без това да е сторено в
действителност, с цел да бъде използван
този документ като доказателство за това
обстоятелство пред в.ф. 52 590 - Ямбол и
случаят е маловажен – престъпление по
чл. 311 ал. 2 вр. ал. 1 НК, като ГИ
ОПРАВДАВА по първоначалното им
обвинение и на основание чл. 24 ал. 1 т. 3
НПК във вр. чл. 80 ал. 1 т. 5 от НК,
ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО
ПРОИЗВОДСТВО по отношение на
двамата подсъдими. Присъдата е влязла в
законна сила на 21.02.2019 г.

6.

Военен съд
Пловдив

7.

Военен съд
София

НОХД № 96/2018 г.
25.09.2018 г.

няма

О.р. бриг. ген. Д. .в
Ш.
Военно
чл. 387, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл.
формирование 34750
26, ал. 1 НК
– Карлово
Извършител
-

-

-

Изготвил: Системен администратор, той и статистик
Т. Проданова

-

01.03.2019 г.

