
 

 

 

  

 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

за образуваните през м. февруари 2018 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 

 

НОХД 97/2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИВАЙЛО ЯНЪКОВ  
обвиняем 

 Присъда 3/8.2.2018 г. осъден ЛС 3-5г. С Присъда № 3 от 

08.02.2018 година, състав на съда в открито съдебно 

заседание в град Сливен признава подсъдимия о.з.майор 

Ивайло Янъков от в.ф. 52 590 — Ямбол, ЗА ВИНОВЕН в 

това, че: през периода от 05.10.2016 г. до 19.10.2016 г. в 

гр. Ямбол в съучастие с поде. РУСЕВ чрез съставяне на 

документи с невярно съдържание - складова разписка за 

приемане/предаване на материални запаси № 

012485/11.10.2016 година и приемо-предавателен 

протокол per. № 3-3490/12.10.2016 година съзнателно дал 

възможност на юридическото лице „Калея- Русеви“ 

ЕООД - Ямбол, да получи без правно оснвание чуждо 

движимо имущество в размер на 3 579.84 лв., собственост 

на Сухопътни войски, поради което и на основание чл.212 

ал. 2, вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 и чл. 54 НК, ГО ОСЪЖДА 

на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, като го оправдава 

по първоначалното обвинение.  

2.През периода от 05.10.2016 г. до 12.10.2016 г. в гр. 

Ямбол в качеството си на длъжностно лице – „Заместник 

командир по логистичното осигуряване“ на в.ф. 52 590 – 

Ямбол, с цел да набави за юридическото лице „Калея-

Русеви“ ЕООД – Ямбол имотна облага, злоупотребил с 

властта и служебното си положение по чл. 160 т. 14 от 

Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ 

 

чл.212,ал.1, Измама, чрез 

използване на документ с 

невярно съдържание, др., 

чл.387,ал.1, чл.406, 

Злоупотреба с власт, др., 

чл.387,ал.3, чл.406, 

Злоупотреба с власт, с цел 

имотна облага, др. 

  



 

 

 

  

 

и т. VI от Длъжностната си характеристика, в резултат на 

което настъпили вредни последици за Сухопътни войски 

– имуществена щета в размер на 3 579.84 лв., поради 

което и на основание чл. 387 ал. 3 вр. ал. 1 и чл. 54 НК, 

ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема 

държавна или обществена длъжност свързана с 

управление, съхранение, контрол или отчитане на 

финансови средства или стоково-материални средства за 

срок от ДВЕ ГОДИНИ, като го оправдава по обвинението 

да е злоупотребил с властта и служебното си положение 

по чл. 160 т. 34 от Устава за войсковата служба на 

въоръжените сили на РБ.  

3.През периода от 10.09.2016 г. до 16.11.2016 г. във в.ф. 

52 590 – Ямбол, в качеството си на длъжностно лице – 

„Заместник командир по логистичното осигуряване“ на 

в.ф. 52 590 – Ямбол, злоупотребил с властта и служебното 

си положение, и не изпълнил задълженията си по служба 

съгласно чл. 160 т. 13, 14, 15 и 19 от Устава за войсковата 

служба на въоръжените сили на РБ и т. VI от 

Длъжностната си характеристика, в резултат на което 

настъпили вредни последици за Сухопътни войски – 

имуществена щета в размер на 9 225.50 лв., поради което 

и на основание чл. 387 ал. 1 и чл. 54 НК, ГО ОСЪЖДА на 

ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА.  

На основание чл. 23 ал. 1 НК, съдът определя по 

отношение на подсъдимия ЯНЪКОВ едно ОБЩО 

НАКАЗАНИЕ в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ 

ОТ СВОБОДА. На основание чл. 23 ал. 2 НК, 

ПРИСЪЕДИНЯВА към това наказание и наложеното му 

наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна 

или обществена длъжност, свързана с управление, 

съхранение, контрол или отчитане на финансови средства 

или стоково-материални средства за срок от ДВЕ 

ГОДИНИ. На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА 

изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от 

свобода“ с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  



 

 

 

  

 

   
ИВАН ЙОНКОВ 

подсъдим 

чл.212,ал.1, Измама, чрез 

използване на документ с 

невярно съдържание, др., 

чл.387,ал.1, чл.406, 

Злоупотреба с власт, др. 

Присъда 3/8.2.2018 г. оправдан признат за невинен 

С присъда № 3 от 08.02.2018 година, състав на съда в 

открито съдебно заседание в град Сливен признава 

подсъдимия кап. ИВАН ЙОНКОВ от в.ф. 52 590 – Ямбол, 

ЗА НЕВИНЕН в това:  

1.През периода от 05.10.2016 г. до 19.10.2016 г. в гр. 

Ямбол в съучастие с подс. РУСЕВ и ЯНЪКОВ, 

действайки като помагач, да е улеснил РУСЕВ чрез 

използване на документи с невярно съдържание, да 

получи без правно основание чуждо движимо имущество 

в размер на 3 579.84 лв., собственост на Сухопътни 

войски с намерение да го присвои, поради което и на 

основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА за обвинението 

му по чл.212 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК.  

2.През периода от 05.10.2016 г. до 12.10.2016 г. в гр. 

Ямбол да не е изпълнил задълженията си по служба, 

визирани в т. 1 и 2 от Заповед № ЗРД-1108/04.10.2016 г. 

на Командира на в.ф. 52 590 – Ямбол и от това да е 

произлязла вредна последица – настъпила щета за 

Сухопътни войски в размер на 3 579.84 лв., поради което 

и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА за 

обвинението му по чл. 387 ал. 1 НК. 

   
ТЕНКО РУСЕВ 

подсъдим 

чл.212,ал.1, Измама, чрез 

използване на документ с 

невярно съдържание, др. 

Присъда 3/8.2.2018 г. осъден ЛС до 3 г.-условно 

С присъда № 3 от 08.02.2018 година, състав на съда в 

открито съдебно заседание в град Сливен признава 

подсъдимия гражданско лице ТЕНКО РУСЕВ от гр. 

Ямбол, ЗА ВИНОВЕН в това, че: През периода от 

05.10.2016 г. до 19.10.2016 г. в гр. Ямбол в съучастие с 

подс. ЯНЪКОВ чрез съставяне на документи с невярно 

фактура № 153/11.10.2016 година и приемо-предавателен 

протокол рег. № 3-3490/12.10.2016 година съзнателно дал 

възможност на юридическото лице „Калея-Русеви“ ЕООД 

– Ямбол, да получи без правно основание чуждо движимо 

имущество в размер на 3 579.84 лв., собственост на 

Сухопътни войски, поради което и на основание чл.212 

ал. 2, вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 и чл. 54 НК, ГО ОСЪЖДА 

ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, като го оправдава по 

първоначалното обвинение. На основание чл. 66 ал. 1 от 

НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание 

„Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от ТРИ 

ГОДИНИ. 



 

 

 

  

 

3. 
Военен съд 

Пловдив 

НОХД № 

313/2015 г. 

15.12.2015 г 

О.з. бриг. ген. 

Димитър Шивиков  

Военно формирование 

34750 – Карлово  

Извършител 

Чл. 387, ал. 3, вр. ал. 2, вр. 

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК 
- 

4. 

 

Военен съд 

Пловдив 

 

 

 

НОХД № 

245/2016 г. 

01.11.2016 г. 

 
 

Подп. Милен Гегов 

МО, Д-я „Операции и 

подг. на Щаба на 

отбраната“, О-л „Подг. 

и сертификации“ – 

София 

Извършител 

Чл. 387, ал. 4,  вр. чл. 387, 

ал. 1, пр. 3 и пр. 4 НК 

- 

5. 

 

Военен съд 

Пловдив 

 

 

НОХД № 

63/2017 г. 

09.05.2017 г 

К-н Стоян Стоянов 

Военно формирование 

46700 – 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 

К-н Траян Димитров 

РС „Военна полиция“ 

– Сливен 

Извършител 

 

 

 

6. 

 

Военен съд 

Пловдив 

 

 

НОХД № 

22/2018 г. 

26.02.2018 г. 

М-р о.р. Стойчо 

Дойчев 

Гр. Велико Търново 

Извършител 

Чл. 304б, ал. 1, пр. 1 и пр. 

2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 26, ал. 1 НК 

- 

  

 Р-к Петър Монев 

Военно формирование 

54880 – Казанлък 

Помагач 

Чл. 304б, ал. 1, пр. 1 и пр. 

2, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 

1, вр. чл. 26, ал. 1 НК 

- 



 

 

 

  

 

  

 Р-к Ивайло Димитров 

Военно формирование 

54880 – Казанлък 

Подбудител и помагач 

Чл. 304б, ал. 1, пр. 2, вр. 

чл. 20, ал. 3 и ал. 4 НК 
 

7. 
Военен съд 

София 
Няма    

 

Изготвил:Системен администратор, той и статистик 

Т. Проданова           02.03.2018 г. 


