
 

 

 

  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за образуваните през м. ноември 2019 г. в района на Военно-апелативния съд дела за корупционни престъпления, както и за 

постановените съдебни актове по тях 
 

№ по 
ред 

Съд  
Вид, № на 
дело и датата 
на образуване 

Данни за лицата, 
срещу които се води 
наказателното 
производство 

Правна квалификация Резултат 

1. 
Военно-
апелати
вен съд 

ВНОХД № 
53/2018г. 
03.09.2018 г. 

Доц.д-р. А.К.И. 
ВМА-София 

Глава осма.Престъпления по 
служба 

 

282,ал.3,ВР.ал 2 1-во и 2 -ро  вр 
,ал.1 от НК   

Обявено за решаване  04.11.2019 г. 

2. 

 
 
 
Военно-
апелати
вен съд 
 
 
 
 

ВНОХД № 
07/2019г. 
07.02.2019 г. 

Д.Н.П 
Подсъдим 
 
М.Т.М 
 
Р.Н.Ц 
 
 
 

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

 

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

Обявено за решаване 19.09.2019г. 

3. 

 
Военно-
апелати
вен съд 
 
 

ВНОХД № 
67/2019г. 
26.11.2019 г. 

Д.А.Ш 
подсъдим 

 

 

 

чл. 387, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, 
вр. чл.26, ал.1 НК 

Чака насрочване 



 

 

 

  

4. 
Военен 
съд 
Сливен 

НОХД 
101/2019 
г./11.09.2019г. 

 
П.Ж. подсъдим 

чл.311,ал.1, Съставяне 
официален документ с неверни 
данни, чл.202,ал.1,т.1, 
Длъжностно присвояване с 
извършване на др.престъпление 

Споразумение 8/22.11.2019 г. 
Осъден по споразумение Пробация 
Със Споразумение № 8 от 22.11.2019 г., състав на 
Военен съд - Сливен в открито съдебно заседание 
в гр. Сливен ОДОБРЯВА споразумението, 
постигнато между Военно-окръжна прокуратура - 
Сливен, представлявана от зам.военно-окръжен 
прокурор м-р Г. В., адв. Д. И. от АК- Сливен и 
подсъдимия о.р. подп. П. С. Ж. бивш командир на 
военно формирование 32450 - Мокрен, с което о.р. 
подп. П. С. Ж. се признава за виновен в това, че: 1. 
През периода от 04.01.2016 г. до 14.08.2017 г. на 
територията на в.ф. 32450 – М., в условията на 
продължавано престъпление, в качеството си на 
длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.“а“ и 
б.“б“ от НК, в кръга на службата си съставил 
официални документи – 144 броя пътни листи от 
20 броя месечни пътни книжки, в които 
удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат 
използвани тези документи като доказателство за 
тези обстоятелства, поради което и на основание 
чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1, и чл.55, ал.1, т.2, б.“б“, 
вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 вр. ал.1 от НК, му се 
НАЛАГА наказание „Пробация“, със 
задължителни пробационни мерки – 
„задължителна регистрация по настоящ адрес“ в 
гр. С., ж.к „Д..“, бл.26, вх.В, ет.6, ап.22 за срок от 6 
месеца с периодичност два пъти седмично и 
„задължителни периодични срещи с пробационен 
служител“ за срок от 6 месеца в пробационната 
служба, на чиято територия се намира настоящия 
адрес на подсъдимия, а именно гр. С., ж.к „…“ 
бл.26, вх.В, ет.6, ап.22. 2. На територията на в.ф. 
32450 – М. в периода от 15.02.2016 г. до 10.04.2017 
г., в условията на продължавано престъпление, в 

  

  



 

 

 

  

качеството си на длъжностно лице по смисъла на 
чл.93, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК – командир на в.ф. 
32450-Мокрен присвоил чужди пари – общо 
сумата от 490 лв., собственост на в.ф. 32450-М., 
поверени му да ги управлява в това му качество, в 
„маловажен“ случай, като за улесняването на 
престъплението подс. Желев е извършил и друго 
престъпление, за което по закон не се предвижда 
по-тежко наказание по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 
от НК, а именно: през периода от 29.01.2016 г. до 
03.04.2017г. на територията на в.ф. 32450 – М., в 
условията на продължавано престъпление, в 
качеството си на длъжностно лице по смисъла на 
чл.93, т.1, б.“а“ и б.“б“ от НК, в кръга на службата 
си съставил 15 бр. официални документи– 
Заповеди за командировка в страната (ПФПСД 
056), в които удостоверил неверни обстоятелства, 
с цел да бъдат използвани тези документи като 
доказателство за тези обстоятелства, поради което 
и на основание чл. 204,б.“б“, вр. чл. 202, ал.1, т.1, 
вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.311, ал.1, вр. 
чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.“б“, вр. чл.42а, ал.2, 
т.1 и т.2 вр. ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание 
„Пробация“, със задължителни пробационни 
мерки – „задължителна регистрация по настоящ 
адрес“ в гр. С., ж.к „Д.“, бл.26, вх.В, ет.6, ап.22 за 
срок от 6 месеца с периодичност два пъти 
седмично и „задължителни периодични срещи с 
пробационен служител“ за срок от 6 месеца в 
пробационната служба в град Сливен, на чиято 
територия се намира настоящия адрес на 
подсъдимия, а именно гр. С., ж.к „Д.“ бл.26, вх.В, 
ет.6, ап.22. На основание чл. 23, ал.1 от НК, съдът 
след като определи наказание за всяко от двете 
престъпление поотделно НАЛАГА на 



 

 

 

  

подсъдимият о.р. подп. П. С. Ж. най-тежкото от 
тях, а именно „Пробация“, със задължителни 
пробационни мерки – „задължителна регистрация 
по настоящ адрес“ в гр. С., ж.к „Д.“, бл.26, вх.В, 
ет.6, ап.22 за срок от 6 месеца с периодичност два 
пъти седмично и „задължителни периодични 
срещи с пробационен служител“ за срок от 6 
месеца в пробационната служба в град С., на чиято 
територия се намира настоящия адрес на 
подсъдимия, а именно гр. С., ж.к „Д.“ бл.26, вх.В, 
ет.6, ап.22. Споразумението е окончателно и не 
подлежи на обжалване 

5. 

Военен 
съд 
Пловди
в 

 
НОХД № 
79/2019г. 
02.08/2019 
 
 
 

К-н С. И. С. 
Военно 
формирование 46700  
– Сливен 
Извършител 
К-н Т. Г. Д. 
РС „Военна полиция“ 
– Сливен 
Извършител 

Чл. 343, ал. 3, б. „б“, вр. ал. 1, б. 
„в“, вр. чл. 342, ал. 1 НК 
 
 
Чл. 387, ал. 1, алт. 3 НК 

- 

6. 
Военен 
съд 
София 

няма - - - 

 

Изготвил: Системен администратор, той и статистик 

Т. Проданова           03.12.2019 г. 


