ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за образуваните през м. януари 2018 г. в района на Военно-апелативния съд дела за корупционни престъпления,
както и за постановените съдебни актове по тях.
№ по
ред

1.

2.

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

Военен съд
Сливен

Резултат

няма

АНД 115/16.11.2017

ТОДОР ДОНЕВ
обвиняем

чл.387,ал.1, чл.406, Злоупотреба с
власт, др.

Решение 15/12.12.2017 г.
Освобожд.от наказ.отгов.-чл.78а НК
Глоба С Решение № 15 от 12.12.2017
г. в открито съдебно заседание
състав на Военен съд Сливен, в гр.
Сливен признава обвиняемия
капитан ТОДОР ДОНЕВ от военно
окръжие втора степен - Ямбол, ЗА
ВИНОВЕН в това, че за периода от
03.07.2015 година до 01.04.2016
година във в.ф. 52 590 - Ямбол при
условията на продължавано
престъпление в качеството си на
длъжностно лице - изпълняващ
длъжността Началник на щаба на
в.ф. 52 590 - Ямбол не изпълнил
задълженията си по служба по чл.
158 т. 15 от Устава за войсковата
служба на въоръжените сили на
Република България и превишил
властга си по чл. 16 от Устава за
войсковата служба на въоръжените
сили на Република България във
връзка с чл. 29 ал. 1 от Наредбата за
командировките в страната,
Процедура рег. № 3-4116/07.11.2014
г. за изплащане на командировъчни
пари във в.ф. 52 590, както и Планграфика за счетоводния
документооборот във

формированието за 2015 и 2016
години и от това произлезли вредни
последици - имуществена щета за
формированието в размер на 1
740.00 лева - престъпление по чл.387
ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 НК, поради
което и на основание чл.78а от НК
го ОСВОБОЖДАВА от наказателна
отговорност и му НАЛАГА
АДМИНИСТРАТИВНО
НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на
1000,00/хиляда/ лева, като го
ОПРАВДАВА по обвинението да е
превишил властта си по Процедура
за изплащане на командировъчни
пари във в.ф. 52 590 - Ямбол,
Приложение № 3, към Вътрешни
правила с рег. № 3- 1741/16.05.2016
година

3.

4.

5.

Военен съд
Пловдив

НОХД № 313/2015 г.
15.12.2015 г

Военен съд
Пловдив

НОХД № 245/2016 г.
01.11.2016 г.

Военен съд
Пловдив

НОХД № 63/2017 г.
09.05.2017 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

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

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

К-н Траян Димитров
РС „Военна полиция“ – Сливен
Извършител

Чл. 387, ал. 1, алт. 3 НК

-

-

6.

Военен съд
София

1. ген.-лейт.о.р.
КИРЧО КИРОВ
НОХД № 0050/2017 г. /подсъдим/
30.03.2017 г.
2.Димитър Лидарев
/подсъдим/

Решено с Присъда №2 от

Глава пета НК
-чл.203, ал.1, вр. Чл.202,ал1,
т.1, вр. чл.201,вр. чл.20, ал.4,
вр.чл.26,ал.1, от НК

Изготвил:Системен администратор, той и статистик
Т. Проданова

02.02.2018 г.

22.01.2018г.
Присъдата подлежи на
обжалване и
протестиране в 15-дневен
срок пред Военноапелативения съд.

