
 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

за образуваните през м. септември 2021 г. в района на Военно-апелативния съд дела за корупционни престъпления,  

както и за постановените съдебни актове по тях 

 

№ по ред 

Съд в района 

на Военно-

апелативния 

съд 

Вид, № на дело и 

датата на 

образуване 

Данни за лицата,  

срещу които се води 

наказателното 

производство 

Правна 

квалификация 
Резултат 

1. 

Военно-

апелативен 

съд 

няма  

 

 

2. 

 

Военен съд 

Сливен 

 

 

202165002000011

/2021 г. 

10.03.2021 

 

 

 

 

 

И.Й.Й 

Т.Р.Р 

И.Г.Я 

подсъдими 

 

 

 

 

Военно-длъжностни  

престъпления 

(чл. 387, ал. 1 и ал. 3) 

С протоколно определение от 

09.09.2021 г. състав на съда 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство 

по НОХД № 11/2021 г. по описа на 

Военен съд – Сливен. ВРЪЩА делото на 

Военно-окръжна прокуратура Сливен за 

отстраняване на посочените 

процесуални нарушения. 

 

М. Л. М. 

обвиняем 

Производства  

по приложението 

 на чл.78а НК 

/Военно- 

длъжностни 

 престъпления - 

чл. 387, ал. 4, 

предл.1, 

вр. ал.1, предл. 2 

от НК 

Решение 5/2021 г.  

ПРИЗНАВА обвиняемия лейт.  

М. Л. М. ЗА  ВИНОВЕН по чл. 387, ал. 

4, предл. 1, вр. ал. 1, предл. 2 от НК, 

поради което и на основание чл. 78а от 

НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна 

отговорност, като му НАЛАГА 

административно наказание „ГЛОБА” в 

размер на 1000 (хиляда) лева. На 

основание чл. 189 ал. 3 от НПК 

ОСЪЖДА обвиняемия да заплати 121,55 

лева (сто двадесет и един лева и 55 

стотинки) за изготвената съдебно-

балистична експертиза, по сметката на 

PC „Военна полиция“ – Сливен. 

20216500200050/

2021г. 

17.08.2021 

 

 

 

 

 



 

3. 
Военен съд 

Пловдив 

 

НОХД № 

79/2019 г. 

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 

 

- 

 

4. 
Военен съд 

София 
няма - - - 

 

 

Изготвил: Системен администратор, той и статистик 

Т. Проданова           04.10.2021 г. 


