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▼B
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 269/2014 НА СЪВЕТА
от 17 март 2014 година
относно ограничителни мерки по отношение на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 215 от него,
като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март
2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна (1),
като взе предвид съвместното предложение на върховния пред
ставител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност и на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

На 6 март 2014 г. държавните и правителствените ръково
дители на държавите —членки на ЕС, решително осъдиха
непровокираното нарушаване на суверенитета и територи
алната цялост на Украйна от страна на Руската федерация
и я призоваха да изтегли незабавно въоръжените си сили
към зоните на постоянното им разполагане съгласно свър
заните с това споразумения. Те призоваха Руската федерация да осигури незабавен достъп за международни наблю
датели. Държавните и правителствените ръководители
счетоха, че решението на Върховния съвет на Автономната
република Крим да проведе референдум относно бъдещия
статут на територията противоречи на конституцията на
Украйна и следователно е незаконно.

(2)

Държавните и правителствените ръководители решиха да
предприемат действия, включително предвидените от
Съвета на 3 март 2014 г., а именно временно преустано
вяване на двустранните преговори с Руската федерация във
връзка с визовия режим, както и преговорите с Руската
федерация за всеобхватно ново споразумение, което да
замени действащото Споразумение за партньорство и сътруд
ничество.

(3)

Държавните и правителствените ръководители подчертаха, че
решение на кризата следва да се намери посредством
преговори между правителствата на Украйна и на Руската
федерация, включително посредством възможни многостранни механизми, и че при липсата на резултати в много
кратък срок Съюзът ще вземе решение за допълнителни
мерки, като забрани за пътуване, замразяване на активи и
отмяна на срещата на високо равнище ЕС—Русия.

(4)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС,
в което се предвиждат ограничения за пътуване и замра
зяване на финансовите средства и икономическите

(1) Виж страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.
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ресурси на определени лица, отговорни за действия, които
подкопават или застрашават териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна, включително действия
относно бъдещия статут на която и да е част от територията
на страната, които противоречат на украинската конституция,
както и на свързаните с тях физически или юридически лица,
образувания или органи. Тези физически или юридически
лица, образувания и органи са изброени в приложението
към посоченото решение.
(5)

Някои от посочените мерки попадат в приложното поле на
Договора и следователно за тяхното прилагане е необходим
нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с
оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички
държави членки.

(6)

В настоящия регламент се зачитат основните права и се
съблюдават принципите, признати по-специално от Хартата
на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно
правото на ефективни правни средства за защита и на спра
ведлив съдебен процес и правото на защита на личните
данни. Настоящият регламент следва да се прилага
съгласно тези права и принципи.

(7)

Правомощието за изменение на списъка в приложение I към
настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета
предвид сериозното политическо положение в Украйна и с
цел да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и
преглед на приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

(8)

Процедурата за изменение на списъка в приложение I към
настоящия регламент следва да включва предоставянето на
посочените физически или юридически лица, образувания
или органи на основанията за включването им в списъците,
за да им се даде възможност да представят възражения.
Когато има представени възражения или нови съществени
доказателства, Съветът следва да направи преглед на
решението си предвид тези възражения и да информира
съответно засегнатото лице, образувание или орган

(9)

За прилагането на настоящия регламент и с оглед на създа
ването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза,
имената и други съответни данни относно физическите и
юридическите лица, образуванията и органите, чиито
финансови средства и икономически ресурси следва да
бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент,
трябва да се публикуват. Всяка обработка на лични данни
следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на
Европейския парламент и на Съвета (1) и Директива
95/46/ЕО (2) на Европейския парламент и на Съвета.

(10)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в
настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

(1) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обра
ботката на лични данни от институции и органи на Общността и за
свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(2) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването
на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281,
23.11.1995 г., стр. 31).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
За целите на настоящия регламент се прилагат следните опред
еления:
a) „иск“ означава всеки иск, независимо дали неговото удовлет
воряване е потърсено по съдебен ред, предявен преди или след
17 март 2014 г. и свързан с изпълнението на договор или на
трансакция, по-специално:
i) иск за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или
свързано с даден договор или дадена трансакция;
ii) иск за удължаване на сроковете или плащане на обез
печение, финансова гаранция или обезщетение под
всякаква форма;
iii) иск за компенсация, който се отнася до договор или тран
сакция;
iv) насрещен иск;
v) иск за признаване или за изпълнение, включително чрез
екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение
или на еквивалентно решение, независимо от мястото,
където са били произнесени;
б) „договор или трансакция“ означава всяка трансакция, неза
висимо от формата ѝ и от приложимото към нея право,
включваща един или повече договори или подобни задължения
между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието
„договор“ включва обезпечение, гаранция или обратна
гаранция, по-специално финансова гаранция или финансова
обратна гаранция и кредит, юридически самостоятелни или
не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произ
тичаща от подобна трансакция или свързана с нея;
в) „компетентни органи“ означава компетентните органи на
държавите членки, както са посочени в уебсайтовете,
изброени в приложение II;
г) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, неза
висимо дали са материални или нематериални, движими или
недвижими, които не са финансови средства, но могат да
бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки
или услуги;
д) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвра
тяване на използването на икономически ресурси за получаване
на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е
начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба,
отдаване под наем или ипотекиране;
е) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване
на движението, прехвърлянето, изменението, използването,
достъпа или боравенето с финансови средства по всякакъв
начин, който би довел до промяна в техния обем, количество,
местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение
или друга промяна, която би позволила използване на финан
совите средства, включително управление на портфейл;
ж) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от
всякакъв вид, включително, но не само:
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i) пари в брой, чекове, парични искове, менителници,
парични записи и други разплащателни инструменти;
ii) депозити във финансови институции или други образ
увания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;
iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови
инструменти, включително акции и дялове, сертификати,
представляващи ценни книжа, облигации, полици,
варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и
договори за деривативи;
iv) лихви, дивиденти или други приходи или стойност,
натрупани или генерирани от активи;
v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро
изпълнение или други финансови задължения;
vi) акредитиви, товарителници, документи за продажба; и
vii) документи, удостоверяващи участие във фондове или
притежание на финансови ресурси;
з) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите
членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно
условията на Договора, включително тяхното въздушно
пространство.
▼M3
Член 2
1.
Замразяват се всички финансови средства и икономически
ресурси, които са собственост или се владеят, държат или
контролират от някое от физическите или юридически лица, образ
увания или органи, или от свързаните с тях физически или
юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение
I.
2.
Не се предоставят, пряко или косвено, никакви финансови
средства или икономически ресурси на физическите или
юридически лица, образувания или органи, или на свързаните с
тях физически или юридически лица, образувания или органи,
изброени в приложение I, или в тяхна полза.
▼B
Член 3
▼M9
1.
Приложение I включва:
а) физически лица, които са отговорни за, активно подкрепят или
осъществяват действия или политики, подкопаващи или заст
рашаващи териториалната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна или стабилността или сигурността в
Украйна, или възпрепятстващи работата на международните
организации в Украйна, както и свързани с тях физически или
юридически лица, образувания или органи;
б) юридически лица, образувания или органи, които подкрепят
материално или финансово действия, подкопаващи или заст
рашаващи териториалната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна;
в) юридически лица, образувания или органи в Крим или
Севастопол, чиято собственост е прехвърлена в нарушение на
украинското законодателство, или юридически лица, образ
увания или органи, които са се възползвали от такова
прехвърляне;
г) физически или юридически лица, образувания или органи, които
активно осигуряват материална или финансова подкрепа на
вземащите решения лица в Русия, отговорни за присъединя
ването на Крим и Севастопол или за дестабилизирането на
Източна Украйна, или които извличат ползи от тези вземащи
решения лица ; или
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д) физически или юридически лица, образувания или органи, които
осъществяват сделки със сепаратистките групировки в укра
инския регион Донбас.
▼B
2.
Приложение I включва основанията за вписване в списъка на
съответните физически или юридически лица, образувания или
органи.
3.
Приложение I включва необходимата информация, когато е
налична, за идентифициране на съответните физически или
юридически лица, образувания или органи. По отношение на физи
ческите лица информацията може да включва имена, включително
псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на
паспорта и на личната карта, пол, адрес, ако е известен, и
длъжност или професия. По отношение на юридическите лица,
образуванията и органите информацията може да включва наиме
нованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния
номер и мястото на дейност.
Член 4
1.
Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите
членки могат, ако счетат за нужно, да разрешат освобождаването
на определени замразени средства или икономически ресурси или
достъпа до определени замразени средства или икономически
ресурси, след като преценят, че въпросните средства или иконо
мически ресурси са:
а) необходими за задоволяване на основните нужди на физи
ческите или юридическите лица, образуванията или органите,
изброени в приложение I, и на членове на семейството на тези
физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за
заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства
и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси
за комунални услуги;
б) предназначени изцяло за плащане на разумни по размер профе
сионални хонорари и за възстановяване на направени разходи,
свързани с предоставянето на правни услуги;
в) предназначени изключително за плащане на такси или разходи
за услуги за текущо държане или поддържане на замразени
финансови средства или икономически ресурси; или
г) необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко
две седмици преди да издаде разрешение, съответният
компетентен орган е уведомил компетентните органи на
другите държави членки и Комисията за основанията, поради
които смята, че следва да бъде издадено конкретното
разрешение.
2.
Съответната държава членка информира останалите държави
членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно
параграф 1.
Член 5
1.
Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи на
държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои
замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са
изпълнени следните условия:
а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет
на арбитражно решение, постановено преди датата, на която
физическото или юридическото лице, образуванието или
органът, посочени в член 2, са включени в списъка от
приложение I, или въпросните финансови средства или иконо
мически ресурси са предмет на съдебно или административно
решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение,
подлежащо на принудително изпълнение в съответната
държава членка, преди или след тази дата;
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б) финансовите средства или икономическите ресурси ще се
използват изключително за удовлетворяване на искове, обез
печени или признати за основателни с такова решение, в
границите, установени от приложимите законови и подзаконови
актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;
в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице,
образувание или орган, изброени в приложение I и
г) признаването на решението не противоречи на обществения ред
в съответната държава членка.
2.
Съответната държава членка информира останалите държави
членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно
параграф 1.

Член 6
1.
Чрез дерогация от член 2 и при условие че е дължимо
плащане от физическо или юридическо лице, образувание или
орган, посочени в приложение I, съгласно договор или спораз
умение, сключени от съответното физическо или юридическо
лице, образувание или орган, или от задължение, което е
възникнало за него преди датата, на която това физическо или
юридическо лице, образувание или орган са били включени в
приложение I, компетентните органи на държавите членки, могат
да разрешат при условията, които смятат за уместни, освобож
даване на определени замразени финансови средства или иконо
мически ресурси, ако съответният компетентен орган е определил,
че:
а) финансовите средства или икономическите ресурси се използват
за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или
орган, посочени в приложение I и
б) плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.
2.
Съответната държава членка информира останалите държави
членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно
параграф 1.

Член 7
1.
Член 2, параграф 2 не възпрепятства превеждането на
средства по замразени сметки от финансови или кредитни
институции, които получават финансови средства, прехвърлени от
трети страни, по сметката на физическо или юридическо лице,
образувание или орган, посочени в приложение I, при условие че
постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени. Финан
совата или кредитната институция незабавно информира съот
ветния компетентен орган за всяка подобна трансакция.
2.
Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени
сметки на:
а) лихви или други доходи по тези сметки;
б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения,
сключени или възникнали преди датата, на която физическото
или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в
член 2, са били включени в приложение I; или
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в) плащания, дължими по съдебни, административни или
арбитражни решения, постановени в държава членка или
подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,
при условие че тези лихви, други доходи и плащания са замразени
в съответствие с член 2, параграф 1.

Член 8
1.
Без да се засягат приложимите правила относно докладването,
поверителността и професионалната тайна, физическите и юриди
ческите лица, образуванията и органите:
а) съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спаз
ването на разпоредбите на настоящия регламент, като
информация относно сметки и суми, замразени в съответствие
с член 2, на компетентния орган на държавата членка, в която
пребивават или са разположени, и предават тази информация на
Комисията пряко или чрез държавата членка; и
б) сътрудничат на компетентния орган при проверката на тази
информация.
2.
Всяка допълнителна информация, която Комисията получи
пряко, се предоставя на държавите членки.
3.
Всяка информация, предоставена или получена в съответствие
с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е
предоставена или получена.

Член 9
Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности,
чийто предмет или ефект се състои в заобикалянето на мерките,
посочени в член 2.

Член 10
1.
Замразяването на финансови средства и икономически
ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или
икономически ресурси, предприето добросъвестно въз основа на
обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с
настоящия регламент, не поражда отговорност от какъвто и да е
вид за физическото или юридическото лице, образуванието или
органа, който го извършва, нито за неговите ръководители или
служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства
и икономическите ресурси са били замразени или задържани в
резултат на небрежност.
2.
Действията на физическите или юридическите лица, образ
уванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност
за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да
подозират, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките,
предвидени в настоящия регламент.
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Член 11
1.
Не се удовлетворяват никакви искове във връзка с договори
или трансакции, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко,
изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент,
включително искове за обезщетение или други искове от този вид,
като искове за компенсация или искове във връзка с гаранция, поспециално искове за удължаване на сроковете или за изплащане на
обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на
финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от
формата, предявени от:
а) посочени физически или юридически лица, образувания или
органи, изброени в приложение I;
б) всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган,
действащ чрез или от името на едно от лицата, образуванията
или органите, посочени в буква а).
2.
Във всяко производство за изпълнение по подаден иск
тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е
забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото
лице, образуванието или органа, който търси изпълнение по съот
ветния иск.
3.
Настоящият член не засяга правото на физическите или
юридическите лица, образуванията или органите, посочени в
параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неиз
пълнението на договорните задължения в съответствие с
настоящия регламент.
Член 12
1.
Комисията и държавите членки се информират взаимно за
мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и споделят
всяка друга необходима информация, с която разполагат във
връзка с настоящия регламент, и по-специално информация:
а) относно замразени финансови средства по член 2 и разрешения,
дадени по членове 4, 5 и 6;
б) относно нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни
решения, постановени от национални съдилища.
2.
Държавите членки незабавно се информират взаимно и
информират Комисията за всяка друга подходяща информация, с
която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното
прилагане на настоящия регламент.
Член 13
Комисията се упълномощава да изменя приложение II въз основа
на информацията, предоставена от държавите-членки.
Член 14
1.
Когато Съветът реши да подложи физическо или юридическо
лице, образувание или орган на мерките, посочени в член 2, той
изменя съответно приложение I.
2.
Съветът съобщава решението си на физическото или юриди
ческото лице, образуванието или органа, посочени в параграф 1,
заедно с основанията за включването в списъка, като това се прави
пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за
да се предостави възможност на физическото или юридическото
лице, образуванието или органа да представи възражения.
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3.
Когато има представени възражения или нови съществени
доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира
съответно физическо или юридическо лице, образувание или орган.
4.
Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и наймалко на всеки 12 месеца.
Член 15
1.
Държавите членки определят правилата относно
приложими при нарушение на разпоредбите на
регламент, и вземат всички необходими мерки, за да
тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва
ефективни, пропорционални и възпиращи.

санкциите,
настоящия
гарантират
да бъдат

2.
Държавите членки уведомяват Комисията за правилата,
посочени в параграф 1, незабавно след влизането в сила на
настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.
Член 16
1.
Държавите членки определят компетентните органи за целите
на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, изброени в
приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички
промени в адресите на уебсайтовете си, посочени в приложение II.
2.
Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент
държавите членки уведомяват Комисията относно своите
компетентни органи, включително относно данните за връзка с
тези компетентни органи, както и относно всички последващи
изменения.
3.
Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведо
мяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията,
адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват
за тази цел, са посочените в приложение II.
Член 17
Настоящият регламент се прилага:
а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно
пространство;
б) на борда на всяко въздухоплавателно средство или всеки
плавателен съд под юрисдикцията на държава членка;
в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея,
което е гражданин на държава членка;
г) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или
извън територията на Съюза, регистрирани или учредени
съгласно правото на държава членка;
д) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във
връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло
или частично в рамките на Съюза.
Член 18
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2

▼M4
▼C1
Лица

▼B
Име

Идентифицираща
информация

Основания

Дата на
вписване

▼M17
1.

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Дата на раждане:
26.11.1972 г.

►C4 Sergei Valerievich
AKSENOV (Сергей
Валерьевич
AKCËHOB) ◄,

Място на раждане:
Beltsy (Bălţi),
понастоящем
Република Молдова

Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергiй
Валерiйович Аксьонов)

Аксьонов е избран за „министър-пред 17.3.2014 г.
седател на Крим“ в кримската Върховна
рада на 27 февруари 2014 г. в
присъствието на проруски въоръжени
лица. Неговото „избиране“ е обявено за
противоконституционно от Александър
Турчинов на 1 март 2014 г. Аксьонов
активно работи за „референдума“ от
16 март 2014 г. От 9 октомври 2014 г.
той е „държавен глава“ на т.нар.
„Република Крим“.
Член на Президиума на Държавния съвет
на Русия.

2.

Vladimir Andreevich
Konstantinov
(Владимир Андреевич
Константинов)

Дата на раждане:
19.11.1956 г.
Място на раждане:
Владимировка,
(Vladimirovka,
известно още като
Vladimirovca),
Слободзейски
район, Молдовска
ССР (понастоящем
Република
Молдова) или
Богомол,
Молдавска ССР

Като председател на Върховния съвет на 17.3.2014 г.
Автономната
република
Крим
Константинов изигра значима роля за
решенията, взети от Върховната рада
относно „референдума“ срещу територи
алната цялост на Украйна и призова
избирателите да гласуват в полза на
независимостта на Крим.

3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev
(Рустам Ильмирович
Темиргалиев)

Дата на раждане:
15.8.1976 г.
Място на раждане:
Улан Уде, Бурятска
автономна ССР
(РСФСР)

Като бивш заместник-председател на 17.3.2014 г.
Министерския съвет на Крим Темир
галиев
изигра
значима
роля
за
решенията, взети от Върховната рада
относно „референдума“ срещу територи
алната цялост на Украйна. Той работи
активно за присъединяването на Крим
към Руската федерация.

4.

Denis Valentinovich
Berezovskiy
(Денис Валентинович
Березовский)

Дата на раждане:
15.7.1974 г.
Място на раждане:
Харков, Украинска
ССР

Березовски беше назначен за командващ 17.3.2014 г.
Военноморския флот на Украйна на
1 март 2014 г., но положи клетва пред
въоръжените сили на Крим, като по този
начин наруши клетвата си пред Военно
морския флот на Украйна.
Впоследствие
беше
назначен
за
заместник-командващ
Черноморския
флот на Руската федерация.

5.

Aleksei Mikhailovich
Chaliy
(Алексей Михайлович
Чалый)

Дата на раждане:
13.6.1961 г.
Място на раждане:
Москва или
Севастопол

Чалий стана „кмет на Севастопол“ с
публични овации на 23 февруари
2014 г. и прие този „избор“. Той води
активна кампания за превръщането на
Севастопол в отделна единица на
Руската федерация след референдума от
16 март 2014 г. Подписал е Договора за
приемането на Република Крим от
Русия. Председател на Законодателното
събрание на град Севастопол.

17.3.2014 г.
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▼M17
Име

Идентифицираща
информация

Основания

Дата на
вписване

6.

Pyotr Anatoliyovych
Zima
(Пётр Анатольевич
Зима)

Дата на раждане:
29.3.1965 г.

На 3 март 2014 г. Зима беше назначен за 17.3.2014 г.
новия ръководител на кримската служба
за сигурност (SBU) от „министър-пред
седателя“ Аксьонов и прие назначението
си. Той е предоставял значима
информация, в т.ч. база данни, на
руските разузнавателни служби (SBU).
Тази информация включва данни за
активисти
на
„Евро-Майдан“
и
защитници на правата на човека в
Крим. Той изигра значима роля, за да
се попречи на украинските власти да
упражняват контрол върху територията
на Крим. На 11 март 2014 г. бивши
офицери на SBU на Крим обявиха създа
ването на независима служба за
сигурност на Крим.

7.

Yuriy Gennadyevich
Zherebtsov
(Юрий Геннадиевич
Жеребцов)

Дата на раждане:
19.11.1969 г.
Място на раждане:
Исмаил, Одеска
област, Украинска
ССР или Одеса

Съветник на председателя на Върховната 17.3.2014 г.
рада на Крим, един от основните органи
затори на „референдума“ на 16 март
2014 г. срещу териториалната цялост на
Украйна. Член на Обществената палата
на т.нар. „Република Крим“.

8.

Sergey Pavlovych
Tsekov
(Сергей Павлович
Цеков)

Дата на раждане:
29.9.1953 г. или
23.9.1953 г.
Място на раждане:
Симферопол

Заместник-председател на Върховната
рада; Цеков инициира заедно със
Сергей Аксьонов незаконното сваляне
на правителството на Автономната
република Крим. Той привлече към
това действие Владимир Константинов,
заплашвайки го с уволнение. Той
публично призна, че инициативата да се
поканят руски военни да окупират
Върховната рада на Крим е дошла от
депутати в Парламента на Крим. Един
от първите кримски лидери, които
публично поискаха присъединяването
на Крим към Русия.
Член на Съвета на федерацията на
Руската федерация от т.нар. „Република
Крим“.

17.3.2014 г.

9.

Ozerov, Viktor Alek
seevich
(Виктор Алексеевич
Озеров)

Дата на раждане:
5.1.1958 г.
Място на раждане:
Абакан, Хакасия

Председател на Комисията за сигурност
и отбрана към Съвета на федерацията на
Руската федерация.
На 1 март 2014 г. Озеров, от името на
Комисията за сигурност и отбрана към
Съвета на федерацията, публично
подкрепи в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени сили
в Украйна.

17.3.2014 г.

10.

Dzhabarov, Vladimir
Michailovich
(Владимир
Михайлович
Джабаров)

Дата на раждане:
29.9.1952 г.

Първи
заместник-председател
на
Комисията по международни въпроси
към Съвета на федерацията на Руската
федерация.
На 1 март 2014 г. Джабаров, от името на
Комисията по международни въпроси
към Съвета на федерацията, публично
подкрепи в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени сили
в Украйна.

17.3.2014 г.
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11.

Klishas, Andrei Alek
sandrovich
(Андрей Алексан
дрович Клишас)

Дата на раждане:
9.11.1972 г.
Място на раждане:
Свердловск

Председател на Комисията по конститу 17.3.2014 г.
ционно право към Съвета на феде
рацията на Руската федерация.
На 1 март 2014 г. Клишас публично
подкрепи в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени сили
в Украйна. В публични изказвания
Клишас се опитва да обоснове руска
военна намеса в Украйна с твърдението,
че „украинският президент подкрепя
молбата на кримските власти към
президента на Руската федерация да
предостави
всеобхватна
помощ
в
защита на гражданите на Крим“.

12.

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich
(Николай Иванович
Рыжков)

Дата на раждане:
28.9.1929 г.
Място на раждане:
Дулеевка, Донецка
област, Украинска
ССР

Член на Комисията по федерални
въпроси,
регионална
политика
и
въпросите на Севера към Съвета на
федерацията на Руската федерация.
На 1 март 2014 г. Рижков, публично
подкрепи в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени сили
в Украйна.

17.3.2014 г.

13.

Bushmin, Evgeni Vikto
rovich
(Евгений Викторович
Бушмин)

Дата на раждане:
4.10.1958 г.
Място на раждане:
Лопатино, Серга
шийска област,
РСФСР

Заместник-председател на Съвета на
федерацията на Руската федерация.
На 1 март 2014 г. Бушмин публично
подкрепи в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени сили
в Украйна.

17.3.2014 г.

14.

Totoonov, Aleksandr
Borisovich
(Александр Борисович
Тотоонов)

Дата на раждане:
3.4.1957 г.
Място на раждане:
Орджоникидзе,
Северна Осетия

Член на Комисията по култура, наука и
информация към Съвета на федерацията
на Руската федерация.
На 1 март 2014 г. Тотоонов публично
подкрепи в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени сили
в Украйна.

17.3.2014 г.

15.

Panteleev, Oleg Evge
nevich
(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

Дата на раждане:
21.7.1952 г.
Място на раждане:
Житниковское,
Курганска област

Бивш първи заместник-председател на
Комисията по парламентарни въпроси
към Съвета на федерацията.
На 1 март 2014 г. Пантелеев публично
подкрепи в Съвета на федерацията
разполагането на руски въоръжени сили
в Украйна.

17.3.2014 г.

16.

Mironov, Sergei Mikhai
lovich
(Сергей Михайлович
Миронов)

Дата на раждане:
14.2.1953 г.
Място на раждане:
Пушкин, Ленин
градска област

Член на Съвета на Държавната Дума;
водач на групата „Справедлива Русия“
в Думата на Руската федерация.
Вносител на законопроекта, даващ право
на Руската федерация да приеме в
състава си, под претекст за защита на
руски граждани, територии на друга
държава без съгласието на тази държава
или без международен договор.

17.3.2014 г.

17.

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich
(Сергей Владимирович
Железняк)

Дата на раждане:
30.7.1970 г.
Място на раждане:
Санкт Петербург
(бивш Ленинград)

Заместник-председател на Държавната 17.3.2014 г.
Дума на Руската федерация.
Подкрепя активно използването на руски
въоръжени сили в Украйна и анекси
рането на Крим. Лично оглави демон
страцията в подкрепа на използването
на руски въоръжени сили в Украйна.
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18.

Slutski, Leonid Eduar
dovich
(Леонид Эдуардович
Слуцкий)

Дата на раждане:
4.1.1968 г.
Място на раждане:
Москва

Председател на Комисията по въпросите 17.3.2014 г.
на Общността на независимите държави
(ОНД) към Държавната Дума на Руската
федерация (член на политическа партия
ЛДПР).
Подкрепя активно използването на руски
въоръжени сили в Украйна и анекси
рането на Крим.

19.

Vitko, Aleksandr Vikto
rovich
(Александр
Викторович Витко)

Дата на раждане:
13.9.1961 г.
Място на раждане:
Витебск (Белоруска
ССР)

Командващ Черноморския флот, вице 17.3.2014 г.
адмирал.
Командва руските сили, окупирали
суверенна територия на Украйна.

20.

Sidorov, Anatoliy Alek
seevich
(Анатолий Алексеевич
Сидоров)

Дата на раждане:
2.7.1958 г.
Място на раждане:
Сива, Пермска
област, СССР

Командващ руския Западен военен 17.3.2014 г.
окръг, части от който са разположени в
Крим. Отговорен за част от руското
военно присъствие в Крим, което
подкопава суверенитета на Украйна и
подпомага кримските власти да възпре
пятстват публични демонстрации срещу
действия в полза на референдум и
присъединяване към Русия.

21.

Galkin, Viktorovich
Aleksandr
(Александр
Викторович Галкин)

Дата на раждане:
22.3.1958 г.
Място на раждане:
Орджоникидзе,
Автономна ССР
Северна Осетия

Руски Западен военен окръг, части от 17.3.2014 г.
който са разположени в Крим; Черно
морският флот е под командването на
Галкин; голяма част от придвижването
на въоръжени сили в Крим се
осъществява от Южния военен окръг.
Командващ руския Южен военен окръг.
Части от него са разположени в Крим.
Отговорен за част от руското военно
присъствие в Крим, което подкопава
суверенитета на Украйна и подпомага
кримските власти да възпрепятстват
публични демонстрации срещу действия
в полза на референдум и присъединяване
към Русия. Освен това Черноморският
флот е под контрола на този военен
окръг.

22.

Rogozin, Dmitry
Olegovich
(Дмитрий Олегович
Рогозин)

Дата на раждане:
21.12.1963 г.
Място на раждане:
Москва

Заместник министър-председател на
Руската
федерация.
Публично
е
призовавал за анексирането на Крим.

21.3.2014 г.

23.

Glazyev, Yurievich
Sergey
(Сергей Юрьевич
Глазьев)

Дата на раждане:
1.1.1961 г.
Място на раждане:
Запорожие,
Украинска ССР

Съветник на президента на Руската
федерация. Публично е призовавал за
анексирането на Крим.

21.3.2014 г.

24.

Matviyenko, Valentina
Ivanova (моминско име
Tyutina)
(Валентина Ивановна
Матвиенко (моминско
име Тютина)

Дата на раждане:
7.4.1949 г.
Място на раждане:
Шепетовка,
Хмелницка
(ХмелницкоПодолска) област,
(Украинска ССР)

Говорител на Съвета на федерацията. На
1 март 2014 г. публично е подкрепила в
Съвета на федерацията разполагането на
руски сили в Украйна.

21.3.2014 г.
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25.

Naryshkin, Sergei Evge
nevich
(Сергей Евгеньевич
Нарышкин)

Дата на раждане:
27.10.1954 г.
Място на раждане:
Санкт Петербург
(бивш Ленинград)

Говорител
на
Държавната
дума.
Публично е подкрепял разполагането на
руски сили в Украйна. Публично е
подкрепял договора за връщането на
Крим в Русия и свързания с това
федерален конституционен закон.

21.3.2014 г.

26.

Dmitry Konstantinovich
KISELYOV,
Dmitrii Konstantinovich
KISELEV
(Дмитрий Констан
тинович Киселёв)

Дата на раждане:
26.4.1954 г.
Място на раждане:
Москва

Назначен с президентски указ на
9 декември 2013 г. за ръководител на
държавната новинарска агенция на
Руската федерация „Россия сегодня“.
Централен участник в правителствената
пропаганда в подкрепа на разполагането
на руски сили в Украйна.

21.3.2014 г.

27.

Nosatov, Alexander
Mihailovich
(Александр
Михайлович Носатов)

Дата на раждане:
27.3.1963 г.
Място на раждане:
Севастопол,
Украинска ССР

Заместник-командир на Черноморския
флот, контраадмирал.
Командва руските сили, окупирали
суверенна територия на Украйна.

21.3.2014 г.

28.

Kulikov, Valery Vladi
mirovich
(Валерий Влади
мирович Куликов)

Дата на раждане:
1.9.1956 г.
Място на раждане:
Запорожие,
Украинска ССР

Заместник-командир на Черноморския
флот, контраадмирал.
Командва руските сили, окупирали
суверенна територия на Украйна.

21.3.2014 г.

29.

Surkov, Vladislav
Yurievich
(Владислав Юрьевич
Сурков)

Дата на раждане:
21.9.1964 г.
Място на раждане:
Солнцево, Липецка
област

Помощник на президента на Руската
федерация. Организатор на процеса в
Крим, при който местни общности в
Крим са били мобилизирани за
подривна дейност срещу украинските
власти в Крим.

21.3.2014 г.

30.

Mikhail Grigorievich
Malyshev
(Михаил Григорьевич
Малышев)

Дата на раждане:
10.10.1955 г.
Място на раждане:
Симферопол, Крим

Председател на Избирателната комисия 21.3.2014 г.
на Крим. Отговорен за провеждането на
референдума
в
Крим.
Отговорен
съгласно руската система за подпис
ването на резултатите от референдума.

31.

Valery Kirillovich
Medvedev
(Валерий Кириллович
Медведев)

Дата на раждане:
21.8.1946 г.
Място на раждане:
Шмаковка,
Приморска област

Председател на Избирателната комисия 21.3.2014 г.
на Севастопол. Отговорен за провеж
дането на референдума в Крим.
Отговорен съгласно руската система за
подписването на резултатите от рефе
рендума.

32.

Генерал-лейтенант Igor
Nikolaevich (Mykola
yovich) Turchenyuk
(Игорь Николаевич
Турченюк)

Дата на раждане:
5.12.1959 г.
Място на раждане:
Ош, Киргизка ССР

Командващ de facto руските войски,
разположени на място в Крим (които
Русия продължава официално да нарича
„местни
части
за
самоотбрана“).
Заместник-командир на Южния военен
окръг.

33.

Elena Borisovna
Mizulina (моминско
име Dmitriyeva)
(Елена Борисовна
Мизулина (моминско
име Дмитриева)

Дата на раждане:
9.12.1954 г.
Място на раждане:
Буй, Костромска
област

Депутат в Държавната дума. Автор и 21.3.2014 г.
съвносител на неотдавнашните законо
дателни предложения в Русия, които
биха дали възможност региони от други
държави да се присъединят към Русия
без
предварителното
съгласие
на
централните си власти.

21.3.2014 г.
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Заместник
министър-председател. 29.4.2014 г.
Отговорен за надзора върху интег
рацията на анексираната Автономна
република Крим в Руската федерация.

34.

Dmitry Nikolayevich
Kozak
(Дмитрий Николаевич
Козак)

35.

Oleg Yevgenyvich Bela Дата на раждане:
ventsev
15.9.1949 г.
(Олег Евгеньевич
Място на раждане:
Белавенцев)
Москва

36.

Oleg Genrikhovich
Savelyev
(Олег Генрихович
Савельев)

Дата на раждане:
27.10.1965 г.
Място на раждане:
Ленинград

Министър по кримските въпроси. 29.4.2014 г.
Отговорен за интеграцията на анекси
раната Автономна република Крим в
Руската федерация.

37.

Sergei Ivanovich
Menyailo
(Сергей Иванович
Меняйло)

Дата на раждане:
22.8.1960 г.
Място на раждане:
Алахир, автономна
ССР Северна
Осетия,
РСФСР

Управител на анексирания украински
град Севастопол.

29.4.2014 г.

38.

Olga Fedorovna Kovitidi
(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Дата на раждане:
7.5.1962 г.
Място на раждане:
Симферопол,
Украинска ССР

Член на Съвета на Руската федерация от
анексираната
Автономна
република
Крим.

29.4.2014 г.

40.

Sergei Ivanovich
Neverov
(Сергей Иванович
Неверов)

Дата на раждане:
21.12.1961 г.
Място на раждане:
Таштагол, СССР

Заместник-председател на Държавната
Дума, „Обединена Русия“. Отговорен за
внасянето на законодателство с цел
интегриране на анексираната Автономна
република Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

41.

Igor Dmitrievich
SERGUN
(Игорь Дмитриевич
Сергун)

Дата на раждане:
28.3.1957 г.
Място на раждане:
Подолск,
Московска област

Директор на ГРУ (Главното разузна 29.4.2014 г.
вателно
управление),
заместникначалник на Генералния щаб на въоръ
жените сили на Руската федерация,
генерал-лейтенант.
Отговорен
за
дейността на служителите на ГРУ в
Източна Украйна.

42.

Valery Vasilevich
Gerasimov
(Валерий Васильевич
Герасимов)

Дата на раждане:
8.9.1955 г.
Място на раждане:
Казан

Началник на Генералния щаб на въоръ 29.4.2014 г.
жените сили на Руската федерация,
първи заместник-министър на отбраната
на Руската федерация, армейски генерал.
Отговорен за мащабното разполагане на
руски войски по границата с Украйна и
за отсъствието на деескалация на поло
жението.

Пълномощен представител на президента
на Руската федерация в т.нар. „Кримска
федерална област“, непостоянен член на
Съвета за сигурност на Русия. Отговорен
за упражняването на конституционните
правомощия на руския държавен глава
на
територията
на
анексираната
Автономна република Крим.

29.4.2014 г.
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Активен ръководител на „Луганската 29.4.2014 г.
гвардия“. Участвал в завземането на
сградата на луганското регионално
подразделение
на
Службата
за
сигурност. Тясно свързан с „Югоиз
точната армия“.

43.

German Prokopiv

44.

Valeriy Dmitrievich
Bolotov
(Валерий Дмитриевич
Болотов)

Дата на раждане:
13.2.1970 г.
Място на раждане:
Луганск

Един от ръководителите на сепара 29.4.2014 г.
тистката група „Югоизточна армия“,
която окупира сградата на Службата за
сигурност в Луганска област. Офицер от
запаса. Преди завземането на сградата е
притежавал, заедно със съучастници,
оръжие, вероятно доставено незаконно
от Русия и от местни престъпни групи.

45.

Andriy Yevgenovych
PURGIN
(Андрiй Евгенович
Пургiн),
Andrei Еvgenevich
PURGIN
(Андрей Евгеньевич
Пургин)

Дата на раждане:
26.1.1972 г.
Място на раждане:
Донецк

Бивш държавен глава на „Донецката
народна република“, активен участник и
организатор на сепаратистки действия,
координатор на действията на „руските
туристи“ в Донецк. Съосновател на
„Гражданска инициатива в Донбас за
Евразийския съюз“. Т.нар. „председател“
на „Народния съвет на Донецката
народна република“.

46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN
(Денис Володимирович
Пушилiн),
Denis Vlаdimirovich
PUSHILIN
(Денис Владимирович
Пушилин)

Дата на раждане:
9.5.1981 г. или
9.5.1982 г.
Място на раждане:
Makiikva (Донецка
област)

Един от ръководителите на „Донецката 29.4.2014 г.
народна република“. Участвал в завзе
мането и окупацията на регионалната
администрация. Активен говорител на
сепаратистите. Т.нар. „заместник-пред
седател“ на „Народния съвет“ на т.нар.
„Донецка народна република“.

47.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Дата на раждане:
1.5.1983 г.
Място на раждане:
Khartsyzsk, Донецка
област

Един от ръководителите на идеоло 29.4.2014 г.
гически
радикалната
организация
„Народна
милиция
на
Донбас“.
Участвал активно в завземането на
редица държавни сгради в Донецка
област.

48.

Igor Vsevolodovich
Girkin
(Игорь Всеволодович
Гиркин), известен още
като Igor Strelkov (Ihor
Strielkov)

Дата на раждане:
17.12.1970 г.
Място на раждане:
Москва

Идентифициран като служител на Главна 29.4.2014 г.
дирекция „Разузнаване“ на Генералния
щаб на въоръжените сили на Руската
федерация (ГРУ). Участвал в инциденти
в Славянск. Помощник на Сергей
Аксьонов по въпросите на сигурността,
самопровъзгласил се за министър-пред
седател на Крим. Ръководител на
общественото движение „Новорусия“.

49.

Vyacheslav Viktorovich
Volodin
(Вячеслав Викторович
Володин)

Дата на раждане:
4.2.1964 г.
Място на раждане:
Алексеевка, Сара
товска област.

Първи заместник-ръководител на прези 12.5.2014 г.
дентската администрация на Русия.
Отговорен за надзора върху полити
ческата интеграция на анексираната
украинска област Крим в Руската
федерация.

50.

Vladimir Anatolievich
Shamanov
(Владимир Анато
льевич Шаманов)

Дата на раждане:
15.2.1957 г.
Място на раждане:
Барнаул.

Командващ руските десантни войски, 12.5.2014 г.
генерал-полковник. На високата си
длъжност носи отговорност за разпола
гането на руски десантни сили в Крим.

29.4.2014 г.
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51.

Vladimir Nikolaevich
Pligin
(Владимир Николаевич
Плигин)

Дата на раждане:
19.5.1960 г.
Място на раждане:
Игнатово,
Вологодска област,
СССР.

Председател на Комисията по конститу 12.5.2014 г.
ционно право на Думата. Отговорен за
улесняване на приемането на законода
телство относно анексирането на Крим
и Севастопол в Руската федерация.

52.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр Григорьевич
Ярош)

Дата на раждане:
30.1.1971 г. или
16.3.1966 г.
Място на раждане:
село Скворцово,
Симферополска
област, Крим

Ръководител на бюрото Федералната
служба
по
миграция
за
Крим.
Отговорен за систематичното издаване
по ускорена процедура на руски
паспорти за жителите на Крим.

12.5.2014 г.

53.

Oleg Grigorievich
Kozyura
(Олег Григорьевич
Козюра)

Дата на раждане:
19.12.1962 г.
Място на раждане:
Запорожие

Ръководител на бюрото на Федералната
служба по миграция за Севастопол.
Отговорен за систематичното издаване
по ускорена процедура на руски
паспорти за жителите на Севастопол.

12.5.2014 г.

54.

Viacheslav PONO
MARIOV,
Vyacheslav Volodymy
rovich PONOMARYOV
(В'ячеслав Володи
мирович Пономарьов),
Viacheslav Vladimi
rovich PONOMAREV
(Вячеслав Влади
мирович Пономарëв)

Дата на раждане:
2.5.1965 г.
Място на раждане:
Славянск (Донецка
област)

Бивш самопровъзгласил се кмет на 12.5.2014 г.
Славянск.
Пономарьов
призовава
Владимир Путин да изпрати руски
войски, които да защитят града, и покъсно иска от него доставка на оръжие.
Хората на Пономарьов са свързани с
отвличания (те отвличат Ирма Крат и
репортера за Vice News Симон
Островски, които по-късно са осво
бодени; задържат военни наблюдатели
по Виенския документ на ОССЕ).
Продължава активно да подкрепя сепара
тистки действия и политики.

55.

Igor Nikolaevich Bezler
(Игорь Николаевич
Безлер) известен още
като Бяс (дявол)

Дата на раждане:
30.12.1965 г.
Място на раждане:
Симферопол, Крим

Един от ръководителите на самопровъз 12.5.2014 г.
гласилата се милиция в Горловка. Bezler
е поел контрол върху Службата за
сигурност на Украйна в сградата на
Донецка област и впоследствие е завзел
областното управление на Министер
ството на вътрешните работи в град
Горловка. Свързан с Ihor Strielkov, под
чието командване според данни на Укра
инската служба за сигурност е участвал в
убийството на народния представител в
Общинския
съвет
на
Горловка
Volodymyr Rybak.

56.

Igor Evgenevich KAKI
DZYANOV
(Игорь Евгеньевич
Какидзянов),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV
(Игорь Евгеньевич
Хакимзянов)

На 8.5.2014 г. е бил
на 33 години.
Вероятно роден на
25 юли 1980 г. в
Makiivka (Донецка
област)

Един от ръководителите на въоръжените
сили на провъзгласилата се „Донецка
народна република“. Според Пушилин,
един от ръководителите на „Донецката
народна република“, целта на силите е
„защита на народа на“ Донецката
народна република „и на териториалната
цялост на републиката“.

▼M16
12.5.2014 г.
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57.

Oleg TSARIOV,
Oleh Anatoliyovych
TSAROV
(Олег Анатолтович
Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)

Дата на раждане:
2.6.1970 г.
Място на раждане:
Днепропетровск

Бивш член на Върховната рада и като 12.5.2014 г.
такъв публично е призовавал за създа
ването
на
т.нар.
„Новорусийска
федерална
република“,
включваща
югоизточните области на Украйна.
Продължава активно да подкрепя сепара
тистки действия или политики.

58.

Roman Viktorovich
Lyagin
(Роман Викторович
Лягин)

Дата на раждане:
30.5.1980 г.
Място на раждане:
Донецк, Украйна

Ръководител на Централната изби 12.5.2014 г.
рателна комисия на „Донецката народна
република“. Взел активно участие в
организирането на референдума на
11 май 2014 г. за самоопределение на
„Донецката народна република“. Бивш
„министърна
труда
и
социалните
въпроси“.

59.

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander Sergeevich
MALYHIN
(Александр Сергеевич
Малнхин)

Дата на раждане:
12.1.1981 г.

Ръководител на Централната изби 12.5.2014 г.
рателна
комисия
на
„Луганската
народна република“. Взел активно
участие в организирането на рефе
рендума от 11 май 2014 г. за самоопре
деление
на
„Луганската
народна
република“.

60.

Natalia Vladimirovna
Poklonskaya
(Наталья Влади
мировна Поклонская)

Дата на раждане:
18.3.1980 г.
Място на раждане:
Михйловка, Воро
шиловград,
Украинска ССР или
Евпатория,
Украинска ССР

Прокурор на Крим. Активно работи по
анексирането на Крим от Русия.

12.5.2014 г.

61.

Igor Sergeievich
Shevchenko
(Игорь Сергеевич
Шевченко)

Място на раждане:
Севастопол, Крим

Прокурор на Севастопол Активно работи
по анексирането на Севастопол от Русия.

12.5.2014 г.

62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI
(Александр Юрьевич
Бородай)

Дата на раждане:
25.7.1972 г.
Място на раждане:
Москва

Бивш т.нар. „министър-председател на
Донецката народна република“ и като
такъв отговорен за сепаратистките
„правителствени“ дейности на т.нар.
„правителство на Донецката народна
република“ (напр. на 8 юли 2014 г.
заявява:
„нашите
военни
сили
провеждат
специална
операция,
насочена
срещу
украинските
„фашисти“)“, подписал меморандума за
разбирателство
относно
„Съюз
Новорусия“. Продължава активно да
подкрепя сепаратистки действия или
политики.

12.7.2014 г.

63.

Alexander KHODA
KOVSKY,
Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKIY
(Олександр Сергiйович
Ходаковський),
Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич
Ходаковский)

Дата на раждане:
18.12.1972 г.
Място на раждане:
Донецк

Бивш т.нар. „министър на сигурността на
Донецката народна република“ и като
такъв отговорен за сепаратистките
дейности по отношение на сигурността
на т.нар. „правителство на Донецката
народна
република“.
Продължава
активно да подкрепя сепаратистки
действия или политики.

12.7.2014 г.
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64.

Alexandr Aleksan
drovich KALYUSSKY,
(Александр Алексан
дрович Калюсский)

Дата на раждане:
9.10.1975 г.

Т.нар. „де факто заместник министър- 12.7.2014 г.
председател по социалните въпроси на
Донецката
народна
република“.
Отговорен за сепаратистките „правител
ствени“ дейности на т.нар. „правителство
на Донецката народна република“.

65.

Alexander
KHRYAKOV,
Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV
(Александр Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV
(Олександр ВiТа
лiйович Хряков)

Дата на раждане:
6.11.1958 г.
Място на раждане:
Донецк

Бивш т.нар. „министър на информацията 12.7.2014 г.
и средствата за масова комуникация на
Донецката
народна
република“.
Отговорен за про-сепаратистките пропа
гандни дейности на т.нар. „правителство
на Донецката народна република“.

66.

Marat Faatovich
BASHIROV
(Марат Фаатович
Баширов)

Дата на раждане:
20.1.1964 г.
Място на раждане:
Ижевск, Руска
федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на 12.7.2014 г.
Съвета на министрите на Луганската
народна република“, утвърден на 8 юли
2014 г.
Отговорен за сепаратистките „правител
ствени“ дейности на т.нар. „правителство
на Луганската народна република“.

67.

Vasyl NIKITIN,
Vasilii Aleksandrovich
NIKITIN
(Василий Алексан
дрович Никитин)

Дата на раждане:
25.11.1971 г.
Място на раждане::
Шаргун, Узбе
кистан

Т.нар. „заместник министър-председател 12.7.2014 г.
на Съвета на министрите на Луганската
народна република“, (преди това беше
т.нар.
„министър-председател
на
Луганската народна република“ и бивш
говорител на „Югоизточната армия“).
Отговорен за сепаратистките „правител
ствени“ дейности на т.нар. „правителство
на Луганската народна република“.
Отговорен за изявлението на Югоиз
точната армия, че украинските прези
дентски избори не могат да се проведат
в Луганската народна република поради
„новия“ статут на областта.

68.

Aleksey Vyachesla
vovich KARYAKIN
(Алексей Вячеславович
Карякин)

Дата на раждане:
7.4.1980 г. или
7.4.1979 г.
Място на раждане:
Стаханов, Луганска
област

Т.нар. „председател на Върховния съвет 12.7.2014 г.
на Луганската народна република“.
Отговорен за сепаратистките „правител
ствени“ дейности на „Върховния съвет“,
отговорен за отправеното искане към
Руската федерация да признае независи
мостта
на
„Луганската
народна
република“.
Подписал меморандума за разбира
телство относно „Съюз Новорусия“.

69.

Yuriy Volodymyrovych
IVAKIN
(Юрiй Володимирович
Iвакiн),
Iurii Vladimirovich
IVAKIN
(Юрий Владимирович
Ивакин)

Дата на раждане:
13.8.1954 г.
Място на раждане:
Перевалск
(Луганска област)

Бивш т.нар. „министър на вътрешните
работа
на
Луганската
народна
република“ и като такъв отговорен за
сепаратистките
„правителствени“
дейности на т.нар. „правителство на
Луганската народна република“.

12.7.2014 г.
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70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII
(Игорь Венедиктович
Плотницкий)

Дата на раждане:
24.6.1964 г. или
25.6.1964 г., или
26.6.1964 г.
Място на раждане:
Луганск (или може
би Келменци,
Чернивецка област)

Бивш т.нар. „министър на отбраната“ и 12.7.2014 г.
настоящ т.нар. „държавен глава“ на
„Луганската народна република“.
Отговорен за сепаратистките „правител
ствени“ дейности на т.нар. „правителство
на Луганската народна република“.

71.

Nikolay KOZITSYN

Дата на раждане:
20.6.1956 г.
Място на раждане:
Донецка област

12.7.2014 г.
Командващ Казашките сили.
Отговарящ за командването на сепара
тистите в Източна Украйна, които
водят действия срещу украинските
правителствени сили.

73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV
(Михаил Ефимович
Фрадков)

Дата на раждане:
1.9.1950 г.
Място на раждане:
Курумоч, Куйби
шевска област

Постоянен член на Съвета за сигурност 25.7.2014 г.
на Руската федерация; директор на
Службата за външно разузнаване на
Руската федерация. Като член на
Съвета за сигурност, който консултира
и координира по въпросите на нацио
налната сигурност, е участвал в офор
мянето на политиката на руското прави
телство, застрашаваща териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна.

74.

Nikolai Platonovich
PATRUSHEV
(Николай Платонович
Патрушев)

Дата на раждане:
11.7.1951 г.
Място на раждане:
Ленинград (Санкт
Петербург).

Постоянен член и секретар на Съвета за 25.7.2014 г.
сигурност на Руската федерация. Като
член на Съвета за сигурност, който
консултира и координира по въпросите
на националната сигурност, е участвал
в оформянето на политиката на руското
правителство, застрашаваща територи
алната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна.

75.

Aleksandr Vasilievich
BORTNIKOV
(Александр Васильевич
Бортников)

Дата на раждане:
15.11.1951 г.
Място на раждане:
Перм

Постоянен член на Съвета за сигурност 25.7.2014 г.
на Руската федерация; директор на Феде
ралната служба за сигурност (ФСБ).
Като член на Съвета за сигурност,
който консултира и координира по
въпросите на националната сигурност, е
участвал в оформянето на политиката на
руското правителство, застрашаваща
териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна.

76.

Rashid Gumarovich
NURGALIEV
(Рашид Гумарович
Нургалиев)

Дата на раждане:
8.10.1956 г.
Място на раждане:
Жетикара, Казахска
ССР

Постоянен член и заместник-секретар на 25.7.2014 г.
Съвета за сигурност на Руската
федерация. Като член на Съвета за
сигурност, който консултира и коор
динира по въпросите на националната
сигурност, е участвал в оформянето на
политиката на руското правителство,
застрашаваща териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна.

_____
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77.

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV
(Борис Вячеславович
Грызлов)

Дата на раждане:
15.12.1950 г.
Място на раждане:
Владивосток

Постоянен член на Съвета за сигурност 25.7.2014 г.
на Руската федерация. Като член на
Съвета за сигурност, който консултира
и координира по въпросите на нацио
налната сигурност, е участвал в офор
мянето на политиката на руското прави
телство, застрашаваща териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна.

78.

Sergei Orestovoch
BESEDA
(Сергей Орестович
Беседа)

Дата на раждане:
17.5.1954 г.

Завеждащ Пети отдел на Федералната
служба за сигурност на Руската
федерация (ФСБ).
Като висш офицер от ФСБ той ръководи
служба, отговорна за разузнавателни
операции и международна дейност.

79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYAREV
(Михаил Влади
мирович Дегтярëв)

Дата на раждане:
10.7.1981 г.
Място на раждане:
Куйбишев (Самара)

25.7.2014 г.
Член на Държавната дума.
На 23.5.2014 г. обявява откриването на
„де факто посолството“ на непризнатата,
т.нар. „Донецка народна република“ в
Москва; допринася за действия, подко
паващи или застрашаващи територи
алната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна.

80

Ramzan Akhmadovitch
KADYROV
(Рамзан Ахматович
Кадыров)

Дата на раждане:
5.10.1976 г.
Място на раждане:
Центарой

Президент на Република Чечня. Кадиров 25.7.2014 г.
е направил изявления в подкрепа на
незаконното анексиране на Крим и в
подкрепа на въорежения бунт в
Украйна. Наред с останалото, на
14 юни 2014 г. е заявил, че „направи
всичко, за да спомогне за възраждането
на Крим“. Във връзка с това е награден с
медал за „освобождението на Крим“ от
изпълняващия длъжността ръководител
на Автономна република Крим за
подкрепата, която е предоставил за неза
конното анексиране на Крим. Освен
това, на 1 юни 2014 г. е изразил готов
ността си да изпрати 74 000 чеченски
доброволци в Украйна при поискване.

81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV
(Александр Нико
лаевич Ткачëв)

Дата на раждане:
23.12.1960 г.
Място на раждане:
Виселки, Красно
дарска област

Бивш губернатор на Краснодарския
край.
Награден с медал „за освобождението на
Крим“ от изпълняващия длъжността
ръководител на Автономна република
Крим за подкрепата, която е предоставил
за незаконното анексиране на Крим. По
този повод изпълняващият длъжността
ръководител на Автономна република
Крим е заявил, че Ткачов е бил един от
първите, заявили подкрепата си за
новото „ръководство“ на Крим.

25.7.2014 г.

25.7.2014 г.
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82.

Pavel GUBAREV
(Павел Юрьевич
Губарев)

Дата на раждане:
10.2.1983 г.
Място на раждане:
Северодонецк

Един от самообявилите се ръководители 25.7.2014 г.
на т.нар. „Донецка народна република“.
Отправя искане за руска интервенция в
Източна Украйна, в т.ч. чрез разпола
гането на мироопазващи сили на Русия.
Свързан с Igor Strelkov/Girkin, който
носи отговорност за действия, подко
паващи или застрашаващи територи
алната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна. Gubarev отговаря за
набирането на бойци за въоръжените
сили на сепаратистите.
Носи отговорност за превземането на
областната управа в Донецк от
проруските сили, самопровъзгласил се
за „народен губернатор“.
Въпреки че е арестуван за застрашаване
на териториалната цялост на Украйна и
впоследствие освободен, той продължава
да играе значителна роля в дейността на
сепаратистите и по този начин подкопава
териториалната цялост суверенитета и
независимостта на Украйна.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA
(Екатерина Юрьевна
Губарева),
Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA
(Катерина Юрiйовнa
Губарева)

Дата на раждане:
5.7.1983 г.
Място на раждане:
Каховка (Херсонска
област)

В качеството си на бивш т.нар. 25.7.2014 г.
„министър на външните работи“ носи
отговорност за отбраната на т.нар.
„Донецка народна република“, като по
този начин подкопава териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна. Наред с това нейната
банкова сметка се използва за финан
сиране на незаконни сепаратистки
групи.
Приемайки
този
пост
и
действайки в това си качество, тя
подкрепя действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна.
Продължава активно да подкрепя сепара
тистки действия и политики.

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN
(Фëдор Дмитриевич
Березин),
Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр Дмитрович
Березiн)

Дата на раждане:
7.2.1960 г.
Място на раждане:
Донецк

Бивш т.нар. „заместник-министър на 25.7.2014 г.
отбраната“ на т.нар. „Донецка народна
република“. Свързан с Igor Strelkov/
Girkin, който носи отговорност за
действия,
подкопаващи
или
заст
рашаващи териториалната цялост, суве
ренитета и независимостта на Украйна.
Приемайки този пост и действайки в
това си качество, Березин подкрепя
действия и политики, подкопаващи тери
ториалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна. Продължава
активно да подкрепя сепаратистки
действия и политики.

85.

Valery Vladimirovich
KAUROV
Валерий Владимирович
Кауров

Дата на раждане:
2.4.1956 г.
Място на раждане:
Одеса

Самообявил
се
„президент“
на
Република Новорусия, призовал Русия
да разположи войски в Украйна.
Приемайки този пост и действайки в
това си качество, подкрепя действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна.

25.7.2014 г.
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86.

Serhii Anatoliyovych
ZDRILIUK
Сергей Анатольевич
Здрнлюкv

Дата на раждане:
23.6.1972 г.
Място на раждане:
Виницка област

Висш помощник на Igor Strelkov/Girkin, 25.7.2014 г.
който носи отговорност за действия,
подкопаващи или застрашаващи терито
риалната цялост, суверенитета и незави
симостта на Украйна. Приемайки този
пост и действайки в това си качество,
Zdriliuk подкрепя действия и политики,
подкопаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна.

87.

Vladimir
ANTYUFEYEV
Владимир Антюфеев
(aka Vladimir
SHEVTSOV, Vladimir
Iurievici ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorghievici
ALEXANDROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

Дата на раждане:
19.2.1951 г.
Място на раждане:
Новосибирск

Бивш
„министър
на
държавната 25.7.2014 г.
сигурност“ в сеператистката област на
Приднестровието.
Бивш
„първи
заместник
министър-председател на
Донецката народна република“, който
отговаря за сигурността и правоприла
гането. В това си качество носи отго
ворност за сепратистките „правител
ствени“ дейности на т.нар. „правителство
на Донецката народна република“.

88.

Alexey Alexeyevich
GROMOV
(Алексей Алексеевич
Громов)

Дата на раждане:
31.5.1960 г.
Място на раждане:
Загорск (Сергиев
посад)

В качеството си на първи заместникръководител на администрацията на
президента е отговорен за даването на
указания
на
руските
медии
да
възприемат линия, благоприятстваща
сепаратистите в Украйна и анексирането
на Крим, като по този начин подкрепя
дестабилизирането на Източна Украйна
и анексирането на Крим.

89.

Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA
(Оксана Александровна
Чигрина)

На 1.8.2014 г. е
била на 33 години.
Вероятно родена на
23.7.1981 г.

Говорител на т.нар. „правителство“ на 30.7.2014 г.
т.нар. „Луганска народна република“,
правила
изказвания
и
изявления,
например
относно
свалянето
на
украински военен самолет, вземане на
заложници, бойни действия на неза
конните въоръжени групи, вследствие
на което се подкопава териториалната
цялост, суверенитетът и единството на
Украйна.

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV
(Борис Алексеевич
Литвинов)

Дата на раждане:
13.1.1954 г.
Място на раждане:
Дзержинск
(Донецка област)

Член на т.нар „Народен съвет“ и бивш 30.7.2014 г.
председател на т.нар. „Върховен съвет“
на т.нар. „Донецка народна република“,
заемал основно място в процеса на
определяне на политиката и организи
рането на незаконния „референдум“,
довел до провъзгласяването на т.нар.
„Донецка народна република“, което
представлява нарушение на територи
алната цялост, суверенитета и един
ството на Украйна.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV
(Сергей Вадимович
Абисов)

Дата на раждане:
27.11.1967 г.
Място на раждане:
Симферопол, Крим

Приел назначението си за т.нар. 30.7.2014 г.
„министър на вътрешните работи на
Република Крим“ от президента на
Русия (указ № 301) на 5 май 2014 г. и
с действията си в качеството на т.нар.
„министър на вътрешните работи
подкопава териториалната цялост“, суве
ренитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.
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Arkady Romanovich
ROTENBERG,

Дата на раждане:
15.12.1951 г.

Arkadii Romanovich
ROTENBERG

Място на раждане:
Ленинград (Санкт
Петербург).

(Аркадий Романович
Ротенберг)

Основания

Г-н Ротенберг се познава с президента
Путин от дълго време и е негов бивш
спаринг партньор по джудо.

Дата на
вписване

30.7.2014 г.

Натрупал е богатството си по време на
мандата на президента Путин. Мащабът
на неговия икономически успех се
дължи на влиянието на ключови лица,
отговорни за вземането на решения,
които
го
облагодетелстват,
поспециално
при
възлагането
на
обществени поръчки.
Той се е възползвал от тесните си лични
взаимоотношения с вземащи решения
лица в Русия, тъй като са му били
възложени
важни
договори
за
обществени
поръчки
от
руската
държава или от държавни предприятия.
Неговите дружества по-специално са
получили
няколко
високодоходни
договора за подготовката на олим
пийските игри в Сочи.
Той е и собственик на дружеството
„Стройгазмонтаж“, получило договор за
обществени поръчки за построяването на
мост от Русия до незаконно анекси
раната Автономна република Крим,
като по този начин се консолидира
интеграцията ѝ към Руската федерация,
което на свой ред допълнително
подкопава суверенитета и територи
алната цялост на Украйна.
Той е председател на съвета на дирек
торите
на
издателска
къща
„Просвещение“, която по-специално е
осъществила проекта „За децата на
Русия: адрес — Крим“, кампания в
областта на връзките с обществеността,
предназначена да убеди децата в Крим,
че вече са руски граждани, които живеят
в Русия, като по този начин подкрепя
политиката на руското правителство за
интеграция на Крим в Русия.

93.

Konstantin Valerevich
MALOFEEV

Дата на раждане:
3.7.1974 г.

(Константин Вале
рьевич Малофеев)

Място на раждане:
Пушчино

За г-н Малофеев е известно, че е тясно
свързан с украинските сепаратиски в
Източна Украйна и Крим. Той е бивш
работодател на г-н Borodai, т.нар.
министър-председател
на
т.нар.
„Донецка народна република“ и се е
срещал с г-н Aksyonov, т. нар.
министър-председател
на
т.нар.
„Република Крим“ по време на процеса
на анексирането на Крим. Украинското
правителство е започнало наказателно
разследване
на
материалната
и
финансова подкрепа, която се твърди,
че предоставя на сепаратистите. Освен
това е направил редица публични
изявления в подкрепа на анексирането
на Крим и инкорпорирането на
Украйна в Русия, като по-конкретно
през юни 2014 г. е заявил: „Не може да
се инкорпорира цялата Украйна в Русия.
Източната част (на Украйна) — може
би“.
Следователно г-н Малофеев действа за
дестабилизирането на Източна Украйна.

30.7.2014 г.
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Идентифицираща
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Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK

Дата на раждане:
25.7.1951 г.

(Юрий Валентинович
Ковальчук)

Място на раждане:
Ленинград (Санкт
Петербург).

Основания

Г-н Ковальчук се познава от дълго време
с президента Путин. Той е съосновател
на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно
дружество, в което участват лица от
влиятелна
група,
приближена
на
президента Путин.

Дата на
вписване

30.7.2014 г.

Облагодетелства се от връзките си с
вземащите решения лица в Русия. Той е
председател и най-големият акционер на
Bank Rossiya, от която през 2013 г.
притежава около 38 % и която се счита
за личната банка на висши длъжностни
лица в Руската федерация. След неза
конното анексиране на Крим Bank
Rossiya открива клонове в Крим и
Севастопол, като по този начин консо
лидира интеграцията им в Руската
федерация.
Освен това Bank Rossiya има сериозно
участие в National Media Group, което
на свой ред контролира телевизии,
които активно подкрепят политиките на
руското правителство за дестабили
зиране на Украйна.

95.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV

Дата на раждане:
24.1.1950 г.

(Николай Терентьевич
Шамалов)

Място на раждане:
Беларус

Г-н Шамалов се познава от дълго време
с президента Путин. Той е съосновател
на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно
дружество, в което участват лица от
влиятелна
група,
приближена
на
президента Путин.

30.7.2014 г.

Облагодетелства се от връзките си с
вземащите решения лица в Русия. Той
вторият най-голям акционер на Bank
Rossiya, от която през 2013 г.
притежава около 10 % и която се счита
за личната банка на висши длъжностни
лица в Руската федерация. След неза
конното анексиране на Крим Bank
Rossiya открива клонове в Крим и
Севастопол, като по този начин консо
лидира интеграцията им в Руската
федерация.
Освен това Bank Rossiya има сериозно
участие в National Media Group, която
на свой ред контролира телевизии,
подкрепящи активно политиките на
руското правителство за дестабили
зиране на Украйна.

96.

Alexander Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

Дата на раждане:
26.6.1976 г.

(Александр Влади
мирович Захарченко)

Място на раждане:
Донецк

От 7 август 2014 г. замени Александр 12.9.2014 г.
Бородай като т.нар. министър-пред
седател на т.нар. „Донецка народна
република“. С поемането и изпълнението
на тези функции Захарченко подкрепя
действия и политики, които подкопават
териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна.
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98.

99.

Идентифицираща
информация

Vladimir KONONOV/
известен още като Цар

Дата на раждане:
14.10.1974 г.

(Владимир Петровнч
Кононов)

Място на раждане:
Горски

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO

Дата на раждане:
21.1.1983 г.

(Мирослав Влади
мирович Руденко)

Място на раждане:
Дебалцево

Gennadiy Nikolaiovych
TSYPKALOV,

Дата на раждане:
21.6.1973 г.

Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV

Място на раждане:
Ростовска област
(Русия)

(Геннадий Николаевич
ЦыПлаков)

Основания

Дата на
вписване

От 14 август замени Igor Strelkov/Girkin 12.9.2014 г.
като т.нар. „министър на отбраната“ на
т.нар. „Донецка народна република“.
Според сведенията, от април командва
отряд сепаратистки бойци в Донецк и е
поел обещание „да постигне стратеги
ческата задача да отблъсне военната
агресия на Украйна“. Поради това
Kononov
подкрепя
действия
и
политики, които подкопават територи
алната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна.
Свързан
с
„Донбаската
народна
милиция“. Наред с другото е заявявал,
че те ще продължат бойните си
действия в останалата част на страната.
Поради това Руденко е подкрепял
действия и политики, които подкопават
териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Т.нар.
„народен
представител“
в
т.нар.
„парламент на Донецката народна
република“.

12.9.2014 г.

Замени Marat Bashirov като т.нар. 12.9.2014 г.
министър-председател
на
т.нар.
„Луганска
народна
република“.
Действал преди това в рамките на
Югоизточната армия. Цыпкалов след
ователно е подкрепял действия и
политики, които подкопават територи
алната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна.

▼M16
100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

Възможна дата на
раждане:
27.12.1977 г.

Бивш
„министър
на
държавната 12.9.2014 г.
сигурност“ на т.нар. „Донецка народна
република“.
Свързан
с
Владимир
Антюфеев, който отговаря за сепара
тистките „правителствени“ дейности на
т.нар. „правителство на Донецката
народна република“. Поради това е
подкрепял действия и политики, които
подкопават териториалната цялост, суве
ренитета и независимостта на Украйна.
Продължава активно да подкрепя сепара
тистки действия или политики.

Дата на раждане:
1.3.1977 г.

„Министър на вътрешните работи на 12.9.2014 г.
т.нар. Донецка народна република“.
Свързан с Владимир Антюфеев, който
отговаря за сепаратистките „правител
ствени“ дейности на т.нар. „правителство
на Донецката народна република“.
Поради това е подкрепял действия и
политики, които подкопават територи
алната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна.

(Андрей Юрьевич
Пинчук)

▼M17
101.

Oleg Vladimirovich
BEREZA
(Олег Владимирович
Берëза)
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102.

103.

Andrei Nikolaevich
RODKIN

Дата на раждане:
23.9.1976 г.

(Андрей Николаевич
Родкин)

Място на раждане:
Москва

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

Дата на раждане:
26.7.1956 г. или
26.6.1956 г.

(Александр Акимович
Караман),
Alexandru CARAMAN

104.

105.

106.

Идентифицираща
информация

Място на раждане:
Cioburciu, Слобо
дзейски район
(Slobozia district),
понастоящем
Република Молдова

Georgiy L'vovich
MURADOV

Дата на раждане:
19.11.1954 г.

(Георгий Львович
Мурадов)

Място на раждане:
Kochmes, Коми,
АССР

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET

Дата на раждане:
23.5.1971 г.

(Михаил Сергеевич
Шеремет)

Място на раждане:
Dzhankoy

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Дата на раждане:
2.2.1948 г.

(Юрий Леонидович
Воробьев)

Място на раждане:
Красноярск

Основания

Дата на
вписване

Представител в Москва на т.нар. „Донецка 12.9.2014 г.
народна република“. В изявленията си,
наред с другото, е споменавал за готов
ността на въоръжените отряди да водят
партизанска война и за отнемането на
оръжейни системи от украинските
въоръжени сили. Поради това е
подкрепял действия и политики, които
подкопават териториалната цялост, суве
ренитета и независимостта на Украйна.

„Заместник министър-председател по 12.9.2014 г.
социалните въпроси“ на т.нар. „Донецка
народна република“. Свързан с Владимир
Антюфеев, който отговаря за сепара
тистките „правителствени“ дейности на
т.нар. „правителство на Донецката
народна република“. Поради това е
подкрепял действия и политики, които
подкопават териториалната цялост, суве
ренитета и независимостта на Украйна.
Протеже на заместник министър-пред
седателя на Русия Дмитрий Рогозин. Ръко
водител на администрацията на Съвета на
министрите на т.нар. „Донецка народна
република“.

Т.нар. „заместник министър-председател“ 12.9.2014 г.
на Крим и пълномощен представител на
Крим към президента Путин. Мурадов
изигра важна роля за консолидирането на
руския институционален контрол върху
Крим след незаконното анексиране.
Поради това е подкрепял действия и
политики, които подкопават територи
алната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна.

Т.нар. „първи заместник министър-пред 12.9.2014 г.
седател“ на Крим. Sheremet изигра
основна роля за организирането и провеж
дането на референдума от 16 март в Крим
за обединение с Русия. Според сведенията,
по време на референдума Sheremet
командва промосковските „сили за само
отбрана“ в Крим. Поради това е
подкрепял действия и политики, които
подкопават териториалната цялост, суве
ренитета и независимостта на Украйна.

Заместник-председател на Съвета на феде 12.9.2014 г.
рацията на Руската федерация. На 1 март
2014 г. Vorobiov публично подкрепи в
Съвета на федерацията разполагането на
руски сили в Украйна. Впоследствие
гласува в подкрепа на съответния указ.
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107.

108.

109.

110.

111.

Идентифицираща
информация

Vladimir Volfovich
ZHIRINOVSKY

Дата на раждане:
25 април 1946 г.

(Владимир Вольфович
Жириновски)

Място на раждане:
Алма-Ата, Казахска
ССР

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

Дата на раждане:
11.8.1949 г.

(Васильев Владимир
Абдуалиевич)

Място на раждане:
Клин

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Дата на раждане:
19.8.1957 г.

(Виктор Петрович
Водолацкий)

Място на раждане:
Stefanidin Dar,
Ростовски район

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Дата на раждане:
6.8.1960 г.

(Леонид Иванович
Калашников)

Място на раждане:
Stepnoy Dvorets

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

Дата на раждане:
5.4.1948

(Владимир Степанович
Никитин)

Място на раждане:
Opochka

Основания

Дата на
вписване

Член на Съвета на Държавната Дума; 12.9.2014 г.
лидер на политическа партия ЛДПР.
Подкрепял активно използването на
руски въоръжени сили в Украйна и анек
сирането на Крим. Активно призовавал
за разцепването на Украйна. Подписал
от името на партията ЛДПР, която пред
седателства, споразумение с т.нар.
„Донецка народна република“.

Заместник-председател на Държавната
дума. На 20 март 2014 г. гласува в
подкрепа на проекта за федерален
конституционен закон „за приемане в
Руската федерация на Република Крим
и образуването в рамките на Руската
федерация на нови федерални субекти
— Република Крим и град с федерален
статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

Председател („атаман“) на Съюза на
руските и чуждестранните казашки сили
и заместник-председател на Държавната
дума. Подкрепи анексирането на Крим и
призна, че руските казаци активно
участват в украинския конфликт на
страната на подкрепяните от Москва
сепаратисти. На 20 март 2014 г. гласува
в подкрепа на проекта за федерален
конституционен закон „за приемане в
Руската федерация на Република Крим
и образуването в рамките на Руската
федерация на нови федерални субекти
— Република Крим и град с федерален
статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

Първи
заместник-председател
на
Комисията по външни работи на
Държавната дума. На 20 март 2014 г.
гласува в подкрепа на проекта за
федерален конституционен закон „за
приемане в Руската федерация на
Република Крим и образуването в
рамките на Руската федерация на нови
федерални субекти — Република Крим
и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

Бивш първи заместник-председател на
Комисията за отношенията с държавите
от ОНД, евразийската интеграция и
връзките
със
сънародниците
на
Държавната дума. На 20 март 2014 г.
гласува в подкрепа на проекта за
федерален конституционен закон „за
приемане в Руската федерация на
Република Крим и образуването в
рамките на Руската федерация на нови
федерални субекти — Република Крим
и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

Идентифицираща
информация

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

Дата на раждане:
21.3.1964 г.

(Олег Владимирович
Лебедев)

Място на раждане:
Rudny, Kostanai
region, Казахска
ССР

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Дата на раждане:
7.8.1950 г.

(Иван Иванович
Мельников)

Място на раждане:
Bogoroditsk

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Дата на раждане:
27.9.1972 г.

(Игорь Владимирович
Лебедев)

Място на раждане:
Москва

Nikolai Vladimirovich
LEVICHEV

Дата на раждане:
28.5.1953 г.

(Николай Влади
мирович Левичев)

Място на раждане:
Пушкин

Svetlana Sergeevna
ZHUROVA

Дата на раждане:
7.1.1972

(Светлана Сергеевна
Журова)

Място на раждане:
Pavlov-on-the-Neva

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Дата на раждане:
11.2.1968 г.

(Алексей Васильевич
Наумец)

Основания

Дата на
вписване

Първи
заместник-председател
на
Комисията за отношенията с държавите
от ОНД, евразийската интеграция и
връзките
със
сънародниците
на
Държавната дума. На 20 март 2014 г.
гласува в подкрепа на проекта за
федерален конституционен закон „за
приемане в Руската федерация на
Република Крим и образуването в
рамките на Руската федерация на нови
федерални субекти — Република Крим
и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

Първи
заместник-председател
на
Държавната дума. На 20 март 2014 г.
гласува в подкрепа на проекта за
федерален конституционен закон „за
приемане в Руската федерация на
Република Крим и образуването в
рамките на Руската федерация на нови
федерални субекти — Република Крим
и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

Заместник-председател на Държавната
дума. На 20 март 2014 г. гласува в
подкрепа на проекта за федерален
конституционен закон „за приемане в
Руската федерация на Република Крим
и образуването в рамките на Руската
федерация на нови федерални субекти
— Република Крим и град с федерален
статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

Заместник-председател на Държавната
дума. На 20 март 2014 г. гласува в
подкрепа на проекта за федерален
конституционен закон „за приемане в
Руската федерация на Република Крим
и образуването в рамките на Руската
федерация на нови федерални субекти
— Република Крим и град с федерален
статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

Първи
заместник-председател
на
Комисията по външни работи на
Държавната дума. На 20 март 2014 г.
гласува в подкрепа на проекта за
федерален конституционен закон „за
приемане в Руската федерация на
Република Крим и образуването в
рамките на Руската федерация на нови
федерални субекти — Република Крим
и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

Генерал-майор
от
руската
армия. 12.9.2014 г.
Командващ
76-а
военновъздушна
дивизия, която е свързвана с руското
военно присъствие на територията на
Украйна, по-специално по време на неза
конното анексиране на Крим.
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118.

Идентифицираща
информация

Sergey Viktorovich
CHEMEZOV

Дата на раждане:
20.8.1952

(Сергей Викторович
Чемезов)

Място на раждане:
Cheremkhovo

Основания

Дата на
вписване

Sergei Chemezov е един от известните 12.9.2014 г.
приближени на президента Путин, като
и двамата са били служители на КГБ,
разположени в Дрезден; член на
Върховния съвет на „Обединена Русия“.
Облагодетелстван от връзките си с
руския президент с назначения на
висши постове в държавни предприятия.
Председател на конгломерата Rostec,
водеща руска държавна корпорация в
областта на отбраната и промишленото
производство. След решение на руското
правителство
Technopromexport,
дъщерно дружество на Rostec, планира
изграждането на електроцентрали в
Крим, с което се подкрепя интегри
рането на Крим в Руската федерация.
Освен това Rosoboronexport, дъщерно
дружество на Rostec, е подкрепило
интегрирането на кримски дружества от
сектора на отбраната в отбранителната
промишленост на Русия, с което
утвърждава незаконното анексиране на
Крим от Руската федерация.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

Дата на раждане:
8.2.1963 г.

(Александр
Михайлович Бабаков)

Място на раждане:
Кишинев

Депутат от Държавната дума, пред 12.9.2014 г.
седател на Комисията към Държавната
дума по законодателството за развитието
на военнопромишления комплекс на
Руската федерация. Той е изтъкнат член
на „Обединена Русия“ и бизнесмен с
големи инвестиции в Украйна и Крим.
На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на
проекта за федерален конституционен
закон
„за
приемане
в
Руската
федерация на Република Крим и образ
уването в рамките на Руската федерация
на нови федерални субекти — Република
Крим и град с федерален статут
Севастопол“.

120.

Serhiy KOZYAKOV
(известен още като
Sergey Kozyakov)
Сергей Козьяков

Дата на раждане:
29.9.1982 г.

В качеството си на председател на 29.11.2014 г.
„Луганската
централна
избирателна
комисия“ отговаря за организирането на
т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. в
т.нар. „Луганска народна република“.
Тези „избори“ са в нарушение на укра
инското право, поради което са
незаконни.
Като поема и изпълнява посочената
функция и организира незаконните
„избори“, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
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121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV, известен
още като Oleh
AKIMOV

Идентифицираща
информация

Дата на раждане::
15.9.1981 г.
Място на раждане:
Луганск

(Олег Константинович
Акимов)

Основания

Депутат от „Луганския икономически
съюз“
в
„Народния
съвет“
на
„Луганската
народна
република“.
Кандидат
в
т.нар.
„избори“
от
2 ноември 2014 г. за поста „държавен
глава“ на т.нар. „Луганска народна
република“. Тези „избори“ са в
нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.

Дата на
вписване

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция и се кандидатира официално в
незаконните „избори“, той следователно
активно е подкрепял действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN,
известна още като
Larysa AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN
или Larysa AIRA
PETYAN

Дата на раждане:
21.2.1970 г.

„Министър на здравеопазването“ на
т.нар. „Луганска народна република“.
Кандидат
в
т.нар.
„избори“
от
2 ноември 2014 г. за поста „държавен
глава“ на т.нар. „Луганска народна
република“.

29.11.2014 г.

Тези „избори“ са в нарушение на укра
инското право, поради което са
незаконни.

(Лариса Леонидовна
Айрапетян)

Като поема и изпълнява посочената
функция и се кандидатира официално в
незаконните „избори“, тя следователно
активно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO,
известен още като
Yuriy SIVOKONENKO,
Yury SIVOKONENKO,
Yury SYVOKONENKO
(Юрий Викторович
Сивоконенко)

Дата на раждане:
7.8.1957 г.
Място на раждане:
Донецк

Член на „парламента“ на т.нар. „Донецка
народна република“, работи в Съюза на
ветераните на „Беркут“ от Донбас.
Кандидат
в
т.нар.
„избори“
от
2 ноември 2014 г. за поста „държавен
глава“ на т.нар. „Донецка народна
република“. Тези „избори“ са в
нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.
Като поема и изпълнява посочената
функция и се кандидатира официално в
незаконните „избори“, той следователно
активно е подкрепял действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

29.11.2014 г.
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124.

Aleksandr Igorevich
KOFMAN, известен
още като Oleksandr
KOFMAN
(Александр Игоревич
Кофман)

Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
30.8.1977 г.
Място на раждане:
Makiikva (Донецка
област)

Основания

Дата на
вписване

Т.нар. „министър на външните работи“ и 29.11.2014 г.
т.нар. „първи заместник-председател“ на
„Парламента“
на
т.нар.
„Донецка
народна република“. Кандидат в т.нар.
незаконни „избори“ от 2 ноември
2014 г. за поста „държавен глава“ на
т.нар. „Донецка народна република“.
Тези „избори“ са в нарушение на укра
инското право, поради което са
незаконни.
Като поема и изпълнява посочената
функция и се кандидатира официално в
незаконните „избори“, той следователно
активно е подкрепял действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

125.

126.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

Дата на раждане:
23.2.1969 г.

(Равиль Закариевич
Халиков)

Място на раждане:
Belozere village,
Romodanovskiy
rayon, СССР

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,

Дата на раждане:
3.2.1963 г.

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV

Място на раждане:
Москва

(Дмитрий Алексан
дрович Семенов)

127.

Oleg BUGROV
(Олег Бугров)

Дата на раждане:
29.8.1969 г.

„Първи
заместник
министър-пред 29.11.2014 г.
седател“ и предишен „главен прокурор“
на т.нар. „Донецка народна република“.
Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

„Заместник министър-председател по
финансовите
въпроси“
на
т.нар.
„Луганска народна република“.

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

Бивш „министър на отбраната“ на т.нар.
„Луганска народна република“.

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

128.

Lesya LAPTEVA
(Леся Лаптева)

Бивш „министър на образованието,
науката, културата и религията“ на
т.нар. „Луганска народна република“.
Като поема и изпълнява посочената
функция, тя следователно активно е
подкрепяла действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

29.11.2014 г.
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129.

Идентифицираща
информация

Yevgeniy Eduardovich
MIKHAYLOV

Дата на раждане:
17.3.1963 г.

(известен още като
Yevhen Eduardovych
Mychaylov)

Място на раждане:
Архангелск

(Евгений Здуардович
Михайлов)

Основания

„Ръководител на администрацията по
правителствените въпроси“ на т.нар.
„Донецка народна република“.

Дата на
вписване

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

▼M16
130.

Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK,

Роден през 1961 г.

„Министър на образованието“ на т.нар.
„Донецка народна република“.

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

известен още като Igor
Vladimirovich
KOSTENOK
(Игорь Владимирович
Костенок)

▼M14
131.

Член на „Народния съвет“ на т.нар.
„Донецка народна република“.

Yevgeniy Vyachesla
vovich ORLOV
(известен още като
Yevhen Vyachesla
vovych Orlov)

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

Евгений Вячеславович
Орлов

▼M17
132.

Vladyslav Nykolayevych
DEYNEGO известен
още като Vladislav
Nykolayevich
DEYNEGO

Дата на раждане:
12.3.1964 г.

Pavel DREMOV
известен още като
Batya
(Павел Леонидович
ДРËМОВ),
Pavlo Leonidovych
DRYOMOV
(Павло Леонщович
Дрьомов)

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

(Владислав Николаевич
Дейнего)

133.

„Заместник-председател“ на „Народния
съвет“ на т.нар. „Луганска народна
република“.

Дата на раждане:
22.11.1976 г.
Място на раждане:
Стаханов

Командир на „Първи казашки полк“,
въоръжена
сепаратистка
група,
участваща в боевете в Източна Украйна.
В качеството си на такъв активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

16.2.2015 г.
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134.

135.

Име

Идентифицираща
информация

Основания

Alexey MILCHAKOV,
известен още като Fritz,
Serbian

Дата на раждане:
30.4.1991 г. или на
30.1.1991 г.

Командир на „руския“ отряд, въоръжена
сепаратистка група, участваща в боевете
в Източна Украйна.

(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

Място на раждане:
Санкт Петербург

В качеството си на такъв активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

Arseny PAVLOV,
известен още като
Motorola

Дата на раждане:
2.2.1983 г.

Командир
на
батальон
„Спарта“,
въоръжена
сепаратистка
група,
участваща в боевете в Източна Украйна.

ApcéНий Сергеевич
ПÁВЛОВ (известен
още като Моторола)

136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, известен
още като Givi
(Михаил Сергеевич
Толстых)

137.

Eduard Aleksandrovich
BASURIN
(Здуард Александрович
Басурин)

138.

Alexandr SHUBIN
Александр Васильевич
ШУБИН

139.

Sergey Anatolievich
LITVIN
(Сергей Анатольевич
Литвин)

Място на раждане:
Ухта, Коми

Дата на раждане:
19.7.1980 г.
Място на раждане:
Иловайск

Дата на
вписване

16.2.2015 г.

16.2.2015 г.

В качеството си на такъв активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
Командир на батальон „Сомали“,
въоръжена
сепаратистка
група,
участваща в боевете в Източна Украйна.

16.2.2015 г.

В качеството си на такъв активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

Дата на раждане:
27.6.1966 г. или
21.6.1966 г.

Т.нар. „заместник-командир“ в Минис 16.2.2015 г.
терството на отбраната на т.нар.
„Донецка народна република“.

Място на раждане:
Донецк

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

Дата на раждане:
20.5.1972 г. или
30.5.1972 г.

Т.нар. „министър на правосъдието“ на
незаконната т.нар. „Луганска народна
република“.

Място на раждане:
Луганск

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
страната.

Дата на раждане:
2.7.1973 г.

Т.нар.
„заместник-председател
на
Министерския
съвет“
на
т.нар.
„Луганска народна република“.
Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

16.2.2015 г.

16.2.2015 г.
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Дата на
вписване

▼M15
140.

Sergey IGNATOV

Т.нар. главнокомандващ на Народната
милиция на т.нар. „Луганска народна
република“.

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
страната.

▼M17
141.

Ekaterina FILIPPOVA
Екатерина Влади
мировна
ФИЛИППОВА

142.

Aleksandr TIMOFEEV
Александр
ТИМОФЕЕВ

143.

Evgeny Vladimirovich
MANUILOV

Дата на раждане:
20.11.1988 г.

Т.нар. „министър на правосъдието“ на
т.нар. „Донецка народна република“.

Място на раждане:
Красноармейск

Като поема и изпълнява посочената
функция, тя следователно активно е
подкрепяла действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

Дата на раждане:
27.1.1974 г.

Т.нар. „министър на бюджета“ на т.нар.
„Донецка народна република“.

Viktor YATSENKO
(Виктор ЯЦЕНКО)

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
страната.
Дата на раждане:
5.1.1967 г.

Т.нар. „министър на бюджета“ на т.нар.
„Луганска народна република“.

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

(Евгений Влади
мирович Мануйлов)

144.

16.2.2015 г.

Дата на раждане:
22.4.1985 г.

Т.нар. „министър на съобщенията“ на
т.нар. „Донецка народна република“.

Място на раждане:
Херсон

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

16.2.2015 г.

▼M15
145.

Olga BESEDINA
Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

Т.нар. „министър на икономическото
развитие и търговията“ на т.нар.
„Луганска народна република“.
Като поема и изпълнява посочената
функция, тя следователно активно е
подкрепяла действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

16.2.2015 г.
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▼M17
146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

Дата на раждане:
25.7.1978 г. (или
23.3.1975 г.)
Място на раждане:
Красни луч, Воро
шиловград, Луганск

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Дата на раждане:
15.5.1955 г.

(Анатолий Иванович
Антонов)

Място на раждане:
Омск

Т.нар. „главен прокурор“ на
„Луганска народна република“.

т.нар.

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената
функция, той следователно активно е
подкрепял действия и политики, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
Заместник-министър на отбраната, в
качеството си на такъв е подкрепял
разполагането на руски войски в
Украйна.

16.2.2015 г.

Според сегашната структура на руското
Министерство на отбраната, в тази
функция участва в разработването и
изпълнението на политиката на руското
правителство. Тези политики заплашват
териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна.
148.

Arkady Viktorovich
BAKHIN

Дата на раждане:
8.5.1956 г.

(Аркадий Викторович
Бахин)

Място на раждане:
Каунас, Литва

Първи заместник-министър на отбраната,
в качеството си на такъв е подкрепял
разполагането на руски войски в
Украйна.

16.2.2015 г.

Според сегашната структура на руското
Министерство на отбраната, в тази
функция участва в разработването и
изпълнението на политиката на руското
правителство. Тези политики заплашват
териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна.
149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV

Дата на раждане:
9.11.1963 г.

(Андрей Валерьевич
Картаполов)

Място на раждане:
ГДР

Началник на главното оперативно
управление и заместник-началник на
Генералния щаб на въоръжените сили
на Руската федерация. При изпълнението
и на двете функции участва активно в
разработването и осъществяването на
военната кампания на руските сили в
Украйна.

16.2.2015 г.

Според обявените дейности на Генералния
щаб, като упражнява оперативен контрол
върху въоръжените сили, той участва
активно в разработването и изпълнението
на политиката на руското правителство,
заплашваща териториалната цялост, суве
ренитета и независимостта на Украйна.
150.

Iosif (Joseph) Dаvy
dovich KOBZON

Дата на раждане:
11.9.1937 г.

(Иосиф Давьιдович
Кобзон)

Място на раждане:
Tchassov Yar,
Украйна

Член на Държавната дума.
Посещавал е т.нар. Донецка народна
република и по време на посещението
си е правил изявления в подкрепа на
сепаратистите. Освен това е бил
назначен за почетен консул на т.нар.
„Донецка народна република“ в Руската
федерация.
На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на
проекта за федерален конституционен
закон
„за
приемане
в
Руската
федерация на Република Крим и образ
уването в рамките на Руската федерация
на нови федерални субекти — Република
Крим и град с федерален статут
Севастопол“.

16.2.2015 г.
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151.

Идентифицираща
информация

Vаlery Fedоrоvich
RASHKIN

Дата на раждане:
14.3.1955 г.

(Валерий Фëдорович
Рашкин)

Място на раждане:
Жилино, Калинин
градска област

Основания

Първи заместник- председател на
комисията по етнически въпроси към
Държавната дума.

Дата на
вписване

16.2.2015 г.

Основател на гражданското движение
„Красная Москва — патриотичен фронт
за помощ“, което е организирало
публични демонстрации в подкрепа на
сепаратистите, като по този начин е
подкрепял политики, подкопаващи тери
ториалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна. На 20 март
2014 г. гласува в подкрепа на проекта
за федерален конституционен закон „за
приемане в Руската федерация на
Република Крим и образуването в
рамките на Руската федерация на нови
федерални субекти — Република Крим
и град с федерален статут Севастопол“.

▼M4
▼C1
Образувания

▼B
Име

Идентифицираща
информация

Основания

Дата на
вписване

▼M5
1.

PJSC Chernomor
neftegaz,
известно като Chorno
mornaftogaz

2.

Feodosia,
известно като Feodos
syskoje Predprijatije po
obespetscheniju nefte
produktami

Prospekt Kirova/ per.
Sovnarkomovskji 52/
1, Симферопол,
Крим

На 17 март 2014 г. „Парламентът на 12.5.2014 г.
Крим“ прие резолюция, с която се
обявява изземването на активи, принад
лежащи на предприятието Chernomor
neftegaz, от името на „Република
Крим“. По този начин предприятието
на практика е конфискувано от
„властите“ в Крим.

98107, Крим,
Феодосия, ул.
„Геологическая“ 2

На 17 март 2014 г. „Парламентът на 12.5.2014 г.
Крим“ прие резолюция, с която се
обявява изземването на активи, принад
лежащи на предприятието Feodosia, от
името на „Република Крим“. По този
начин предприятието на практика е
конфискувано от „властите“ в Крим.

Дружество, което
извършва тран
сшипмент услуги за
суров нефт и
нефтени продукти.

▼M8
3.

Т.нар. „Луганска
народна република“
„Луганская народная
республика“
„Luganskaya narodnaya
respublika“

Официален уебсайт:
http://luganskonline.info
Телефонен номер:
+38-099-160-74-14

Т.нар „Луганска народна република“ е
създадена на 27 април 2014 г.
Отговорна за организирането на неза
конния референдум на 11 май 2014 г.
Обявява независимост на 12 май 2014 г.
На 22 май 2014 г., т.нар. „Донецка
народна република“ и Луганск създават
т.нар. „Федерална държава Новорусия“.
Това е в нарушение на конституци
онното право на Украйна и следователно
на международното право, като по този
начин подкопава териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна.

25.7.2014 г.
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Участва и в набирането на бойци за
сепаратистката „Армия на Югоизтока“
и други незаконни въоръжени сепара
тистки групи, като по този начин
подкопава стабилността и сигурността
на Украйна.

4.

Т.нар. „Донецка
народна
република“„Донецкая
народная республика“
„Donétskaya naródnaya
respúblika“

Официална
информация, вклю
чително
конституция на
Донецката народна
репубилка и състтав
на Върховния
съвет:
http://dnr-news.com/
Социални медии:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/
dnrnews

Т.нар. „Донецка народна република“
беше обявена на 7 април 2014 г.

25.7.2014 г.

Отговорна за организирането на неза
конния референдум на 11 май 2014 г.
Обявява независимост на 12 май 2014 г.
На 24 май 2014 г., т.нар. „Донецка
народна
република“
и
„Луганска
народна република“ създават т.нар.
„Федерална държава Новорусия“.
Това е в нарушение на конституци
онното право на Украйна и следователно
на международното право, като по този
начин подкопава териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на
Украйна.
Участва и в набирането на бойци за
незаконните въоръжени сепаратистки
групи, като по този начин застрашава
стабилността и сигурността на Украйна.

5.

Т.нар. „Федерална
държава Новорусия“
„Федеративное госу
дарство Новороссия“
„Federativnoye Gosu
darstvo Novorossiya“

6.

Международен съюз на
обществени
обединения „Всевелика
Донска войска“ Inter
national Union of Public
Associations „Great Don
Army“

Официални
съобщения за
печата:
http://novorossia.su/
official

На 24 май 2014 г. т.нар. „Донецка 25.7.2014 г.
народна
република“
и
„Луганска
народна република“ подписаха спораз
умение за създаването на непризнатата
т.нар. „Федерална държава Новорусия“.
Товя е в нарушение на укнраинското
конституционно право, и поради това и
на международното право, като по този
начин
застрашава
териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна.

Официален уебсайт:
http://vvd2003.
narod.ru/
Телефон:
+7-8-908-178-65-57
Социални медии:

Международный Союз
Общественных Объе
динений

„Казашка наци
онална гвардия“

„Всевеликое Войско
Донское“

http://vk.com/
kazak_nac_guard
Адрес: 346465
Russia Rostov
Region. October (C)
District. St
Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1

„Всевеликата Донска войска“, създава 25.7.2014 г.
„Казашката
национална
гвардия“,
отговорна за борбата срещу украинските
правителствени сили в Източна Украйна,
като по този начин подкопава територи
алната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна и застрашава стабил
ността и сигурността на Украйна.
Свързана е с г-н Nikolay KOZITSYN,
командващ казашките сили и отговорен
за командването на сепаратистите в
Източна Украйна, които се борят срещу
украинските
правителствени
сили.-
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7.

„Sobol“
„СОБОЛЬ“

Официален уебсайт:
http://soboli.net
Социални медии:
http://vk.com/
sobolipress
Телефон:
(0652) 60-23-93.
Email: Soboli
Press@gmail.com
Адрес:
Crimea, Simferopol,
str. Kiev, 4 (area bus
station „Central“).

Радикална
паравоенна
организация, 25.7.2014 г.
отговорна за открита подкрепа на изпол
зването на сила за премахване на
контрола на Украйна върху Крим, като
по този начин подкопава териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна.
Отговорна за обучението на сепаратисти
за борба срещу украинските правител
ствени сили в Източна Украйна, като
по този начин застрашава стабилността
и сигурността на Украйна.

8.

Т.нар. „Луганска
гвардия“ So called
„Lugansk Guard“
„Луганская гвардия
ards“

Социални медии:
https://vk.com/
luguard
http://vk.com/
club68692201

Лугански опълченски сили за само 25.7.2014 г.
отбрана, отговорни за обучението на
сепаратистите за борба срещу укра
инските правителствени сили в Източна
Украйна, като по този начин застрашава
стабилността и сигурността на Украйна.
Свързана
с
German
PROPOKIV,
действащ ръководител, отговорен за
участие в превземането на сградата на
Луганското областно управление на
Службата за сигурност на Украйна,
записал е
видео
обръщение
до
президента Путин и Русия от окупи
раната сграда.

9.

Т.нар. „Армия на
Югоизтока“ „Army of
the Southeast“
„Армии Юго-Востока“

Набиране:
http://luganskonline.info/
statements

Незаконна
въоръжена
сепаратистка 25.7.2014 г.
група, считана за една от най-важните в
Източна Украйна.
Отговорна за окупиране на сградата на
Службата за сигурност в Луганска
област.
Свързана с г-н Valeriy BOLOTOV,
включен в списъка като един от ръково
дителите на групата.
Свързана с г-н Vasyl NIKITIN, отговорен
за
сепаратистките „правителствени“
дейности на т.нар. „правителство на
Луганската народна република“

Социални медии:
http://vk.com/
lugansksbu

10.

Т.нар. „Народно
опълчение Донбас“ So
called „Donbass People's
Militia“
„Нарóдное ополчéние
Донбáсса“

Социални медии:
http://vk.com/
polkdonbassa
+38-099-445-63-78;
+38-063-688-60-01;
+38-067-145-14-99;
+38-094-912-96-60;
+38-062-213-26-60
Email:
voenkom.dnr@
mail.ru
mobilisation@
novorossia.co
Телефони на
доброволци в
Русия:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
или email
novoross24@mail.ru
Адрес: Donetsk.
Prospect
Zasyadko.13

Незаконна
въоръжена
сепаратистка 25.7.2014 г.
група, отговорна за борба срещу укра
инските правителствени сили в Източна
Украйна, по този начин застрашава
стабилността и сигурността на Украйна.
Наред с останалото, въоръжената група е
превзела няколко правителствени сгради
в Източна Украйна в началото на април
2014 г., като по този начин подкопава
териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна.
Бившият й ръководител, г-н Pavel
Gubarev,
е отговорен за превземане на сградата на
областната управа в Донецк с проруски
сили, самопровъзгласил се за „народен
губернатор“

2014R0269 — BG — 16.09.2015 — 008.002 — 41
▼M8
Име

Идентифицираща
информация

Основания

Дата на
вписване

11.

„Батальон Изток“
„Vostok battalion“
„батальоны Восток“

Социални медии:
http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Незаконна
въоръжена
сепаратистка
група, считана за една от най-важните в
Източна Украйна.
Отговорна за борба срещу украинските
правителствени
сили
в
Източна
Украйна, по този начин застрашава
стабилността и сигурността на Украйна.
Направила опит да превземе летището в
Донецк.

25.7.2014 г.

12.

Държавна корабопла
вателна компания
„Керченски ферибот“
State ferry enterprise
„Kerch ferry“
Государственная судо
ходная компания
„Керченская паромная
переправа“
Gosudarstvenoye pred
priyatiye
Kerchenskaya
paromnaya pereprava

16 Tselibernaya
Street, 98307 Kerch
(Автономная
Республика Крым,
г. Керчь, ул.
Целимберная, 16)
код: 14333981

Собствеността на образуванието е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с укра
инското право. На 17.3.2014 г. „Парла
ментът на Крим“ прие Резолюция
№ 1757-6/14 за национализация на
някои дружества, собственост на укра
инските министерства на инфраструк
турата и на селското стопанство, а на
24.3.2014 г. „президиумът на Парламента
на Крим“ прие Решение № 1802-6/14 за
държавната корабоплавателна компания
„Керченски
ферибот“,
с
което
„Република Крим“ изземва активите на
държавната корабоплавателна компания
„Керченски ферибот“. Така на практика
предприятието е конфискувано от
кримските „власти“.

13.

Държавно предприятие
„Севастополско морско
търговско пристанище“
State enterprise
„Sevastopol commercial
seaport“
Государственное пред
приятие „Севастопо
льский морской
торговый порт“
Gosudarstvenoye pred
priyatiye
Sevastopolski morskoy
torgovy port

3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol
(99011, г. Севас
тополь, пл.
Нахимова, 3)
код: 01125548

Собствеността на образуванието е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с укра
инското право. На 17.3.2014 г. „Парла
ментът на Крим“ прие Резолюция
№ 1757-6/14 за национализация на
някои дружества, собственост на укра
инските министерства на инфраструк
турата и на селското стопанство, с
което
„Република
Крим“
изземва
активите на държавното предприятие
„Севастополско
морско
търговско
пристанище“. Така на практика предпри
ятието е конфискувано от кримските
„власти“. По стокооборот това е найголямото търговско морско пристанище
в Крим.

14.

Държавно предприятие
„Керченско морско
търговско пристанище“
State enterprise „Kerch
commercial sea port“
Государственное пред
приятие „Керченский
морской торговый
порт“
Gosudarstvenoye pred
priyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port

28 Kirova Str.,
98312, Kerch, Auto
nomous Republic of
Crimea,
(98312, Автономная
Республика Крым,
г. Керчь, ул.
Кирова, 28)
код: 01125554

Собствеността на образуванието е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с укра
инското право. На 17.3.2014 г. „Парла
ментът на Крим“ прие Резолюция
№ 1757-6/14 за национализация на
някои дружества, собственост на укра
инските министерства на инфраструк
турата и на селското стопанство, а на
26.3.2014 г. — Резолюция № 1865-6/14
за държавното предприятие „Кримски
морски пристанища“ („О Государ
ственном
предприятии
„Крымские
морские порты““), с която „Република
Крим“ изземва активите на държавното
предприятие
„Керченско
морско
търговско
пристанище“.
Така
на
практика предприятието е конфискувано
от кримските „власти“. По стокооборот
това е второто по големина търговско
морско пристанище в Крим.
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15.

Държавно предприятие
„Универсал-Авиа“ State
enterprise Universal
-Avia

Идентифицираща
информация

5, Aeroflotskaya
street, 95024
Simferopol

(Аэрофлотская
Государственном пред улица, 5, Симфе
рополь г.)
приятии „УниверсалАвиа“
Gosudarstvenoye pred
priyatiye
„Universal-Avia“

16.

Курорт „Нижняя
Ореанда“ Resort
„Nizhnyaya Oreanda“
Санаторий „Нижняя
Ореанда“

17.

Кримско предприятие
„Азовска спиртоварна
фабрика“ Crimean
enterprise „Azov
distillery plant“
Крымское республи
канское предприятие
„Азовский ликерово
дочный Завод“

18.

Resort „Nizhnyaya
Oreanda“, 08655,
Yalta, Oreanda
(08655, г. Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
„Нижняя Ореанда“)

40 Zeleznodo
rozhnaya str., 96178
town of Azov,
Jankoysky district
Джанкойский
район, пгт
Азовское, ул.
Железнодорожная,
40)

Azovsky likerovodochny
zavod

code: 01271681

Национално
промишлено-аграрно
обединение
„Масандра“ State
concern „National Asso
ciation of producers
„Massandra““

6, str. Mira,
Massandra 98600
city of Yalta

Национальное произ
водственно-аграрное
объединение
„Массандра“

код: 00411890

Nacionalnoye proiz
vodstvenno agrarnoye
obyedinenye Massandra

(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул.
Мира, д. 6)

Основания

Дата на
вписване

Собствеността на образуванието е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с укра
инското право. На 24.3.2014 г. „прези
диумът на Парламента на Крим“ прие
Решение № 1794-6/14 за държавното
предприятие
„Универсал-Авиа“
(„О
Государственном
предприятии
„Универсал-Авиа““), с което „Република
Крим“ изземва активите на държавното
предприятие „Универсал-Авиа“. Така на
практика предприятието е конфискувано
от кримските „власти“.

Собствеността на образуванието е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с укра
инското право. На 21.3.2014 г. „прези
диумът на Парламента на Крим“ прие
Решение № 1767-6/14 за въпросите по
създаването на сдружение на сана
ториуми и курорти, с което „Република
Крим“ изземва активите на курорт
„Нижняя Ореанда“. Така на практика
предприятието е конфискувано от
кримските „власти“.

Собствеността на образуванието е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с укра
инското право. На 9.4.2014 г. „прези
диумът на Парламента на Крим“ прие
Решение № 1991-6/14 за изменения на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния
съвет на Република Крим от 26.3.2014 г.
за национализация на собствеността на
предприятия, институции и организации
на агро-промишлен комплекс на тери
торията на Република Крим, с което
Република Крим изземва активите на
„Азовска спиртоварна фабрика“. Така
на практика предприятието е конфис
кувано от кримските „власти“.

Собствеността на образуванието е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с укра
инското право. На 9.4.2014 г. „прези
диумът на Парламента на Крим“ прие
Решение № 1991-6/14 за изменения на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния
съвет на Република Крим от 26.3.2014 г.
за национализация на собствеността на
предприятия, институции и организации
на агро-промишлен комплекс на тери
торията на Република Крим, с което
Република Крим изземва активите на
националното
промишлено-аграрно
обединение
„Масандра“.
Така
на
практика предприятието е конфискувано
от кримските „власти“.
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19.

Държавно предприятие
— агрофирма
„Магарач“ на Нацио
налния институт по
лозарство и винарство
„Магарач“ „State
enterprise Magarach of
the national institute of
wine“
Государственное пред
приятие Агрофирма
„Магарач“ Национа
льного института
винограда и вина
„Магарач“

Идентифицираща
информация

9 Chapayeva str.,
98433 Vilino,
Bakhchisarayski
district,
(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский
район, с. Вилино,
ул. Чапаева, д. 9)
Код: 31332064

Gosudarstvenoye pred
priyatiye „Agrofirma
Magarach“ nacionalnogo
instituta vinograda i vina
„Magarach“

Основания

Дата на
вписване

Собствеността
на
образуванието
е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с украинското
право. На 9.4.2014 г. „президиумът на
Парламента на Крим“ прие Решение
№ 1991-6/14 за изменения на Резолюция
№ 1836-6/14 на Държавния съвет на
Република Крим от 26.3.2014 г. за национа
лизация на собствеността на предприятия,
институции и организации на агропромишлен комплекс на територията на
Република Крим, с което Република Крим
изземва активите на държавното пред
приятие — агрофирма „Магарач“ на
Националния институт по лозарство и
винарство „Магарач“. Така на практика
предприятието
е
конфискувано
от
кримските „власти“.

20.

Държавно предприятие
— завод за шампани
зирани вина „Новый
свет“ State enterprise
„Factory of
sparkling“wine Novy
Svet
Государственное пред
приятиеЗавод
шампанских вин
„Новый свет“
Gosudarstvenoye pred
priyatiye „Zavod sham
panskykh vin Novy
Svet“

1 Shalyapina str.,
98032 Sudak, Novy
Svet
(98032, г. Судак,
пгт Новый Свет, ул.
Шаляпина, д. 1)
Код: 00412665

Собствеността на образуванието е 25.7.2014 г.
прехвърлена в противоречие с укра
инското право. На 9.4.2014 г. „прези
диумът на Парламента на Крим“ прие
Решение № 1991-6/14 за изменения на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния
съвет на Република Крим от 26.3.2014 г.
за национализация на собствеността на
предприятия, институции и организации
на агро-промишлен комплекс на тери
торията на Република Крим, с което
Република Крим изземва активите на
държавното предприятие — завод за
шампанизирани вина „Новый свет“.
Така на практика предприятието е
конфискувано от кримските „власти“.

21.

ОАО Концерн ΠВО
„Алмаз- Антей“

41 ul.Vereiskaya,
Moscow 121471,
Russia;
Уебсайт:
almazantey.ru;

„Алмаз-Антей“ е руско държавно пред 30.7.2014 г.
приятие. То произвежда противо
въдушни оръжия, включително ракети
земя-въздух, с които снабдява руската
армия. Руските власти предоставят
тежко въоръжение на сепаратистите в
Източна Украйна, с което допринасят за
дестабилизирането на Украйна. Тези
оръжия се използват от сепаратистите,
включително за сваляне на самолети.
Следователно, като държавно предпри
ятие „Алмаз-Антей“ допринася за деста
билизирането на Украйна.

▼M10

JOINT-STOCK
COMPANY CONCERN
ALMAZ-ANTEY
(известно още като
ALMAZ-ANTEY
CORP; известно още
като ALMAZ-ANTEY
DEFENSE CORPO
RATION; известно още
като ALMAZ-ANTEY
JSC)

22.

ДОБРОЛЕТ
DOBROLET (известно
още като
DOBROLYOT)
Добролет/Добролёт

Email: antey@almazantey.ru

Airline code QD
International
Highway, House 31,
building 1, 141411
Moscow
141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1
Уебсайт:
www.dobrolet.com

Добролет е дъщерно предприятие на 30.7.2014 г.
руско държавно дружество за авиа
ционна дейност. След незаконното анек
сиране на Крим Добролет извършва
изключително полети между Москва и
Симферопол. Следователно улеснява
интеграцията на незаконно анексираната
Автономна република Крим към Руската
федерация и подкопава суверенитета и
териториалната цялост на Украйна.
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23.

Идентифицираща
информация

РУСКА
НАЦИОНАЛНА
ТЪРГОВСКА БАНКА

Лиценз № 1354 от
Централната банка
на Русия

RUSSIAN NATIONAL
COMMERCIAL BANK

Russian Federation,
127 030 Moscow,
Krasnoproletarskaya
street 9/5.

Основания

Дата на
вписване

След незаконното анексиране на Крим
Руската
национална
търговска
банка (RNCB) става изцяло собственост
на т.нар. „Република Крим“. Тя е
основен участник в пазара, докато
преди анексирането не е имала
присъствие в Крим. Като изкупува или
поема управлението на клонове на
оттеглящи се банки, действащи в Крим,
RNCB
предоставя
материална
и
финансова подкрепа на действията на
руското правителство за интегрирането
на Крим в Руската федерация, като по
този начин подкопава териториалната
цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

„Обществена организация“, представила
кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар.
„Донецка
народна
република“
от
2 ноември 2014 г. Тези „избори“ са в
нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.

29.11.2014 г.

▼M14
24.

Донецка република
(обществена орга
низация)
Донецкая республика

Като участва официално в незаконните
„избори“, организацията следователно
активно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи
Украйна.
Оглавявана
от
Alexander
ZAKHARCHENKO
и
основана от Andriy PURGIN.

25.

Мир за Луганска
област (на руски: Мир
Луганщине)
Мир Луганщине

„Обществена организация“, представила
кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар.
„Луганска народна република“ от
2 ноември 2014 г. Тези „избори“ са в
нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.

29.11.2014 г.

Като участва официално в незаконните
„избори“, организацията следователно
активно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна. Оглавявана от Igor
PLOTNITSKY.

26.

Свободен Донбас
(„Svobodny Donbass“)
Свободный Донбасс

„Обществена организация“, представила
кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар.
„Донецка
народна
република“
от
2 ноември 2014 г. Тези „избори“ са в
нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.
Като участва официално в незаконните
„избори“, организацията следователно
активно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

29.11.2014 г.
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27.

Народен съюз (Narodny
Soyuz)
Народный союз

Идентифицираща
информация

Основания

„Обществена организация“, представила
кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар.
„Луганска народна република“ от
2 ноември 2014 г. Тези „избори“ са в
нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.

Дата на
вписване

29.11.2014 г.

Като участва официално в незаконните
„избори“, организацията следователно
активно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.
28.

Лугански иконо
мически съюз
(Luganskiy Ekonomic
heskiy Soyuz)

„Обществена организация“, представила 29.11.2014 г.
кандидати
на
незаконните
т.нар.
„избори“ в т.нар. „Луганска народна
република“ от 2 ноември 2014 г. Номи
нирала Oleg AKIMOV за кандидат за
„държавен глава“ на т.нар. „Луганска
народна република“. Тези „избори“ са в
нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.
Като участва официално в незаконните
„избори“, организацията следователно
активно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

▼M15
29.

Казашка национална
гвардия
Казачья Национальная
Гвардия

Въоръжена сепаратистка група, която е 16.2.2015 г.
подкрепяла активно действия, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
Командва се и следователно е свързана с
включеното в списъка лице Nikolay
KOZITSYN.

30.

Батальон „Спарта“
Батальон „Спарта“

Въоръжена сепаратистка група, която е 16.2.2015 г.
подкрепяла активно действия, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
Командва се и следователно е свързана с
включеното в списъка лице Arseny
PAVLOV.

31.

Батальон „Сомали“
Батальон „Сомали“

Въоръжена сепаратистка група, която е 16.2.2015 г.
подкрепяла активно действия, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
Командва се и следователно е свързана с
включеното в списъка лице Mikhail
TOLSTYKH, известен още като Givi.
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32.

Идентифицираща
информация

Основания

Дата на
вписване

Въоръжена сепаратистка група, която е 16.2.2015 г.
подкрепяла активно действия, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

Батальон „Заря“
Батальон „Заря“

▼M17
33.

Въоръжена сепаратистка група, която 16.2.2015 г.
активно е подкрепяла действия, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.

Prizrak brigade
(„Бригада „Призрак“)

▼M15
34.

Батальон „Оплот“
Батальон „Оплот“

Адрес в социалните
медии:
http://vk.com/
oplot_info

35.

Батальон „Калмиус“
Батальон „Кальмиус“

36.

Батальон „Смърт“
Батальон „Смерть“

37.

Обществено движение
„НОВОРУСИЯ“
Движение Новороссия

Въоръжена сепаратистка група, която е 16.2.2015 г.
подкрепяла активно действия, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
Въоръжена сепаратистка група, която е 16.2.2015 г.
подкрепяла активно действия, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
Въоръжена сепаратистка група, която е 16.2.2015 г.
подкрепяла активно действия, подко
паващи териториалната цялост, сувере
нитета и независимостта на Украйна и
допълнително
дестабилизиращи
Украйна.
Общественото движение „Новорусия“/ 16.2.2015 г.
„Нова Русия“ е създадено през ноември
2014 г. в Русия и се ръководи от руския
офицер Игор Стрелков (идентифициран
като служител на Главното разузна
вателно управление (ГРУ) към Гене
ралния щаб на въоръжените сили на
Руската федерация.
Съгласно обявените си цели движението
се стреми да осигури всестранна и
ефективна помощ на „Новорусия“, вклю
чително чрез подпомагане на опъл
ченските сили, сражаващи се в Източна
Украйна, като по този начин подкрепя
политики, подкопаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна.
Свързано с лице, включено в списъка
като
подкопаващо
териториалната
цялост на Украйна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Уебсайтове за информация относно компетентните органи в държавите
членки и адрес за изпращане на уведомления до Европейската
Комисия
БЕЛГИЯ
http://www.diplomatie.be/eusanctions
БЪЛГАРИЯ
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
ДАНИЯ
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ГЕРМАНИЯ
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/
aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ЕСТОНИЯ
http://www.vm.ee/est/kat_622/
ИРЛАНДИЯ
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
ГЪРЦИЯ
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ИСПАНИЯ
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20
COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
ФРАНЦИЯ
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ХЪРВАТИЯ
http://www.mvep.hr/sankcije
ИТАЛИЯ
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
КИПЪР
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
ЛАТВИЯ
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
ЛИТВА
http://www.urm.lt/sanctions
ЛЮКСЕМБУРГ
http://www.mae.lu/sanctions
УНГАРИЯ
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_
szankciok/
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▼B
МАЛТА
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
НИДЕРЛАНДИЯ
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
АВСТРИЯ
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
ПОЛША
http://www.msz.gov.pl
ПОРТУГАЛИЯ
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/
quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
РУМЪНИЯ
http://www.mae.ro/node/1548
СЛОВЕНИЯ
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
СЛОВАКИЯ
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
ФИНЛАНДИЯ
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ШВЕЦИЯ
http://www.ud.se/sanktioner
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Адрес за уведомяване на Европейската комисия:
Еuropean Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels
Belgium
Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

