ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за образуваните през м. май 2021 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
на Военноапелативния
съд

Военноапелативен
съд

Вид, № на дело и
датата на образуване

ВНОХД № 53/2018 г.
03.09.2018 г.

Данни за лицата, срещу които
се води наказателното
производство

Доц. д-р А. К. И. ВМА - София

Правна квалификация

Резултат

Глава осма. Престъпления по Решено 25.05.2021 г.
служба
ПОТВЪРЖДАВА
Присъда № 19/02.05.2018
....... по НОХД № 66/2017
282, ал. 3, вр. ал 2 1-во и 2-ро ....... по описа на С.
вр ал. 1 от НК
военен съд.
На основание чл. 190, ал.
1 НПК, направените по
внохд № 53/2018 ....... по
описа на ВАпС
деловодни разноски за
възнаграждение на вещи
лица в общ размер 3576,
80 (три хиляди петстотин
седемдесет и шест лева и
осемдесет стотинки),
ОСТАВАТ за сметка на
държавата.
Писмените
доказателства:
оригиналите на
Длъжностна
характеристика от
14.09.2014 ....... за
длъжността „..............“,
...., Катедра „..........“ и за
длъжността “.... в
клиника“ на Л.А.П. от
10.02.205 ......., съответно

на л. 61-62 и л. 63-65
внохд № 53/18 ......., ДА
БЪДАТ ВЪРНАТИ на
Началника на .... след
влизане на присъдата в
сила.
РЕШЕНИЕТО може да
бъде обжалвано или
протестирано в 15-дневен
срок от съобщаването му
на страните пред
Върховния касационен
съд.

2.

Военен съд
Сливен

202165002000011/2021 г.

НОХД № 79/2019 г.
02.08.2019
3.

Военен съд
Пловдив

Чл. 387

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

4.

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

Образувано
12.03.2021 г.

03.06.2021 г.

-

