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

1.

Съд в района
Вид, № на дело и
на Военнодатата на
апелативния
образуване
съд

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 45/2018 г.
05.07.2018 г.

Данни за лицата, срещу които
се води наказателното
производство

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

Правна квалификация

Резултат

Присъда
Отменя присъда І
7/19.04.2018 г. по НОХД №
245/2016 г. по описа на
Военен съд Пловдив в
частта, в която подсъдимият
полковник М.И.Г. е осъден
по чл. 387, ал. 4 вр. Чл.387,
ал.1, пр. 4 НК на шест
месеца лишаване от
свобода, чието изпълнение е
отложено за срок от три
години на основание чл.66,
Глава 13. Длъжностни
ал.1 НК и вместо нея
престъпления
постановява нова присъда, с
чл. 387, ал. 4 вр. чл.387, ал.1,
която ПРИЗНАВА
пр.3 и пр.4 НК
подсъдимият полковник
М.И.Г. за НЕВИНЕН в това,
че превишил властта си,
като на …г., към 9,30 часа,
разпоредил да започне
стрелба с БМП-1П (бойна
машина на пехотата) на
ГУЦ „…“, без да се
съобрази с доклада по
радиостанцията от кап.
Н.С.С. – старши
ръководител на стрелбата
съгласно Заповед № …/…г.

на командир в ф…К., че не
следва да се провеждат
стрелби, тъй като времето
било сухо,
противопожарната полоса
била обрасла с трева и
духало вятър, както и не се
съобразил с т.III 15В на
ГУЦ „…“ – К.възникнал
пожар, който се
разпространил в землището
на с. Д.И., община К.,
област С.З., и от това по
непредпазливост причинил
вредни последици на обща
стойност 64 052.64 лв. на
…К., община К. и
гражданско лице И.Х.Н. от
гр. К. и го ОПРАВДАВА по
обвинение по чл. 387, ал.4
вр. чл.387, ал.1, предл.4 НК.
ОТХВЪРЛЯ предявения от
… К. граждански иск за
причинените му от
престъплението
имуществени вреди на обща
стойност 173 555.80 лв. като
НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ предявения от
община К. граждански иск
за причинените й от
престъплението
имуществени вреди на обща
стойност 32 900.00 лв. като
НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ предявения от
гражданско лице И.Х.Н. от
гр. К. граждански иск за
причинените му от

престъплението
имуществени вреди на обща
стойност 32 733.40 лв. като
НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТМЕНЯ присъдата в
частта, с която подсъдимият
е осъден да заплати на
община К. сумата от 100.00
лв. юрисконсултско
възнаграждение; на … К.
сумата 400.00 лв.
адвокатско възнаграждение
и на И.Х.Н. сумата 360.00
лв. за процесуално
представителство и на
Държавата по бюджета на
съдебната власт, по сметка
на Военен съд Пловдив
сумата 2 558.27 лв. –
държавна такса върху
уважените размери на
гражданските искове.
Направените по делото
съдебно - деловодни
разноски в общ размер на
8344.26 /осем хиляди,
триста четиридесет и четири
лева и двадесет и шест
стотинки/ лв., на основание
чл. 190, ал. 1 НПК
ОСТАВАТ за сметка на
Държавата.
ПРИЗНАВА подсъдимия за
виновен в това, че на …г. не
изпълнил заповед № …./….
г. на началника си командира на в.ф….. – К., в
т. II от която изрично
разпоредено стрелбите да се

провеждат само със
стрелково оръжие, като
издал заповед № …./…… г.,
с която разпоредил на …. г.
на ГУЦ – „...“ да се
проведат стрелби с бойни
машини - престъпление по
чл. 372, ал. 1, предл. 1 НК.
На основание чл. 78а НК ГО
ОСВОБОЖДАВА от
наказателна отговорност и
му НАЛАГА
административно наказание
„ГЛОБА“ в размер на 1000 (
хиляда лева) лв.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата
в останалата й част.
ПРИСЪДАТА може да бъде
обжалвана и протестирана
пред Върховния касационен
на РБ в 15 - дневен срок от
днес в частта, с която
подсъдимият е признат за
невинен и оправдан, както и
в частта, с която са
отхвърлени предявените
граждански искове

2.

3.

Военноапелативен
съд
Военноапелативен
съд

ВНОХД №
П51/2018г.
20.08.2018 г.

ВНОХД № 53/2018г.
03.09.2018 г.

Доц.д-р. А.К.И. ВМА-София

Глава пета. Присвоявания чл.
202, ал. 1, т. 1 вр. чл.201 НК

Чака решение

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

чл.282, ал.3 вр. ал 2 1-во и 2ро вр. ал.1 от НК

Чака насрочване

4

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 69/2018г.
15.11.2018 г.

5.

Военен съд
Сливен

няма

6.

Военен съд
Пловдив

7.

Военен съд
София

НОХД № 96/2018 г.
25.09.2018 г.

Подс. И.Г.Я бивш майор от в.ф.
Ямбол

-

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

няма

-

чл. 387, ал.3, ал.2 вр. ал.1, ал.2
Насрочено за разглеждане
от НК
14.12.2018г.

-

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

-

Изготвил:Системен администратор, той и статистик
Т. Проданова

03.12.2018 г.

-

-

-

