ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за образуваните през м.септември 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
Данни за лицата, срещу които се
на ВоенноВид, № на дело и
Правна квалификация
води наказателното
апелативния датата на образуване
производство
съд

1.

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 45/2018 г.
05.07.2018 г.

М.И.Г. от МО Пловдив,
гр. ищец и ч.обв. И.Х.Н.
подсъдими

2.

Военноапелативен
съд

ВНОХД № П51/2018г.
20.08.2018 г.

доц.д-р. А.К.И. ВМА-София

3.

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 53/2018г.
03.09.2018 г.

Военен съд
Сливен

НОХД 99/08.08.2018 г.

Чака насрочване

Чака насрочване

Глава осма.Престъпления по
служба
доц.д-р. А.К.И. ВМА-София

И.Г.Я
подсъдим

4.

Глава 13.Длъжностни
престъпления
чл. 387, ал. 4 вр. чл.387, ал.1,
пр.3 и пр.4 НК
Глава пета.Присвоявания чл.
202, ал. 1, т. 1 вр. чл.201 НК

Резултат

чл. 282, ал.3 вр. ал 2 1-во и 2 ро вр. ал.1 от НК
Злоупотреба с власт, с цел
имотна облага и др.
чл.387, ал.3, чл.406

Чака насрочване

Присъда 10/25.9.2018 г.
Осъден ЛС до 3 г.-условно
С Присъда № 10 от 25.09.2018
година, състав на Военен съд Сливен в открито съдебно
заседание в град Сливен
признава подсъдимия м-р
о.р.И. Г. Я. от военно
формирование 52 590-Ямбол
за виновен в това, че на
неустановена дата през м.
декември 2014 г. във в.ф. 52
590 - Ямбол, злоупотребил със
служебното си положение,
като извършил действия извън
компететността си според
длъжностна характеристика по
т.VI Функционални

задължения за мирно време и
чл.160, т.13, т.14, т.15 и т.19 от
Устава за войсковата служба
на въоръжените сили на РБ, не
организирал и не контролирал
съобразно изискванията
експлоатацията, ремонта,
съхранението и снабдяването с
отбранителни продукти, както
и воденето на отчета и
отчетността, не организирал
разпределението и
съхранението на запасите от
материални средства и се
разпоредил с двигател за ЗИЛ131 с идентификационен
номер 265665, който се водел
по каталожен номер 13010.00.260 - II-ра категория в
системата "Бизнес навигатор"
на военно формирование 52
590 - Ямбол, на стойност 3250
лв., собственост на
формированието, като го
заменил с негоден за
експлоатация двигател на
стойност 100 лв., с цел да
набави имотна облага на гр.л.
Б.Н.Т. от гр.Тополовград, при
което в резултат от разликата в
цената им произлезли
имуществени вредни
последици за военно
формирование 52 590 – Ямбол
в размер на 3150 лв. престъпление по чл.387, ал.3,
алт.2, вр. ал.1, алт.2 от НК и
чл.54 от НК го ОСЪЖДА на
една година "Лишаване от
свобода". На основание чл.66,
ал.1 от НК ОТЛАГА
изпълнението на наложеното
наказание за срок от три
години от влизане на
присъдата в сила.

5.

Военен съд
Пловдив

6.

Военен съд
София

НОХД № 96/2018 г.
25.09.2018 г.

О.р. бриг. ген. Д. .в Ш.
Военно формирование 34750 –
Карлово
Извършител

няма

-

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

-

Изготвил:Системен администратор, той и статистик
Т. Проданова

03.10.2018 г.

-

-

