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

Данни за
лицата, срещу
които се води
наказателното
производство

Правна
квалификация

Резултат

Глава осма.
Престъпления по
служба

1.

Военноапелативен
съд

ВНОХД №
53/2018 г.
03.09.2018 г.

Доц.д-р.
А.К.И. ВМАСофия

Д.Н.П
Подсъдим
2.

Военноапелативен
съд

ВНОХД №
07/2019г.
07.02.2019 г.

М.Т.М
Р.Н.Ц

ИЗМЕНЯ присъда № 11/04.09.2019 г., постановена
по НОХД № 69/2019 г. на ВОЕНЕН СЪД – С., като:
ОТМЕНЯ присъдата в частта, в която е постановено
наказание лишаване от свобода от една година и шест
282,ал.3,ВР.ал 2 1-во и месеца и глоба в размер на 200 лева по чл. 343б, ал. 1 и чл.
2 -ро вр ,ал.1 от НК
54 от НК и наказанието лишаване от свобода е намалено с
една трета в размер на една година лишаване от свобода
по чл. 373, ал. 2 НПК във вр. чл. 58а, ал. 1 от НК и
НАЛАГА наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от
свобода по чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 373, ал. 2 от
НПК във вр. с чл. 58а, ал. 4 и чл. 55, ал. 1, т.1 и ал. 3 от
НК.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.
РЕШЕНИЕТО може да бъде протестирано и
обжалвано пред Върховния касационен съд на Република
България в петнадесетдневен срок от съобщаването му на
страните, че е изготвено.
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 19.09.2019 г.

3.

4.

Военноапелативен
съд

Военен съд
Сливен

ВНОХД №
67/2019г.
26.11.2019 г.

-

6.

Военен съд
Пловдив

Военен съд
София

чл. 387, ал.3, вр. ал.2, Чака насрочване
вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1
НК
-

няма

НОХД №
79/2019г.
02.08/2019
5.

Д.А.Ш
подсъдим

няма

-

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

Изготвил: Системен администратор, той и статистик
Т. Проданова

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

-

-

06.01.2020 г.

