ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за образуваните през м.юни 2020 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
води наказателното
апелативния датата на образуване
производство
съд

Правна
квалификация

Резултат

Глава осма.
Престъпления по
служба
1.

2.

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 53/2018 г.
03.09.2018 г.

Доц.д-р. А.К.И. ВМА-София

Военноапелативен
съд

ВНОХД № 69/2018 г.
15.11.2018 г.

Подс. И.Г.Я бивш майор от в.ф.
Ямбол

НОХД 33/2019 г.
3.

Военен съд
Сливен

13.5.2019

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

С. С. Е.
подсъдим

Чл. 387,ал.3,ал.2
вр. ал.1, ал.2 от НК

чл.202,ал.1,т.1,
Длъжностно
присвояване с
извършване на
др.престъпление

Спряно на 20.05.2020 г.
Чака експертиза

Обявено за решаване 20.05.2020 г.
Присъда 4/12.6.2020 г.
Оправдан
Признат за невинен
С Присъда № 4/12.06.2020 година
състав на Военен съд - Сливен в
открито съдебно заседание в град
Сливен признава подсъдимия
полковник С. С. Е. от факултет „А,
ПВО и КИС“ – Шумен за
НЕВИНОВЕН в това, че в периода
01.08.2011 г. - 26.09.2011 г. в гр.
Шумен, при условията на
продължавано престъпление, в

качеството му на длъжностно лице –
председател на управителния съвет
на Военен спортен клуб – Шумен,
присвоил чужди пари - сумата от
165,95 лева връчени му в това му
качеството да ги пази и управлява,
като за улесняването му извършил и
друго престъпление, за което по
закон не се предвижда по-тежко
престъпление по чл.311, ал.1 от НК,
като в кръга на службата си съставил
официални документи, в които
удостоверил неверни обстоятелства с
цел да бъдат използвани тези
документи пред ВСК – Шумен, като
доказателство за тези обстоятелства
– престъпление по чл.202, ал.1, т.1,
вр. чл.201, вр. чл.311, ал.1 вр. чл.26,
ал.1 от НК, поради което и на
основание чл.304 от НПК го
ОПРАВДАВА по това обвинение.
ПРИЗНАВА подсъдимия полковник
С. С. Е. за НЕВИНОВЕН в това, че в
периода 31.05.2013 г. – 25.08.2014 г.
в гр. Шумен, при условията на
продължавано престъпление в
качеството му на длъжностно лице –
председател на управителния съвет
на Военен спортен клуб – Шумен,
присвоил чужди пари - сумата от
1532,00 лева, връчени му в това му
качеството да ги пази и управлява,
като за улесняването му извършил и
друго престъпление, за което по
закон не се предвижда по-тежко

престъпление по чл.311, ал.1 от НК
като в кръга на службата си съставил
официални документи, в които
удостоверил неверни обстоятелства с
цел да бъдат използвани тези
документи пред ВСК – Шумен, като
доказателство за тези обстоятелства престъпление по чл.202, ал.1, т.1, вр.
чл.201, вр. чл.311, ал.1 вр. чл.26, ал.1
от НК, поради което и на основание
чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по
това обвинение.
НОХД № 79/2019 г.
02.08.2019

4.

Военен съд
Пловдив

К-н С. И. С
Военно формирование 46700 –
Сливен
Извършител
К-н Т. Г. Д.
РС „Военна полиция“ – Сливен
Извършител

5.

Военен съд
София

няма

-

Чл. 343, ал. 3, б.
„б“, вр. ал. 1, б. „в“,
вр. чл. 342, ал. 1
НК
-

Чл. 387, ал. 1, алт.
3 НК
-

Изготвил: Системен администратор, той и статистик
Т. Проданова

02.07.2020 г.

-

