L 126/48

Официален вестник на Европейския съюз

BG

29.4.2014 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) № 433/2014 НА СЪВЕТА
от 28 април 2014 година
за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки във връзка с
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и поспециално член 14, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Предвид сериозното положение Съветът смята, че в списъка на подлежащите на ограничителни мерки физически и
юридически лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014,
следва да бъдат добавени и други лица.

(3)

Следователно приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Лицата, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, който се съдържа в приложение I към
Регламент (ЕС) № 269/2014.
Член 2
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.
Съставен в Брюксел на 28 април 2014 година.
За Съвета
Председател
D. KOURKOULAS

(1) ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 1

Име

1.

Основания

Дата на вписване

Роден на 7.11.1958 г. в
Кировоград, Украинска
ССР

Заместник министър-председател. Отго
ворен за надзора върху интеграцията на
анексираната Автономна република Крим
в Руската федерация.

29.4.2014 г.

Oleg Yevgenyvich Роден на 15.9.1949 г. в
Москва

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.

Oleg
Genrikhovich

Роден на 27.10.1965 г.
в Ленинград

Министър по кримските въпроси. Отго
ворен за интеграцията на анексираната
Автономна република Крим в Руската
федерация.

29.4.2014 г.

Sergei Ivanovich Роден на 22.8.1960 г. в
Алахир, автономна ССР
Северна Осетия, РСФСР

Изпълняващ длъжността управител на
анексирания украински град Севастопол.

29.4.2014 г.

Olga

Fedorovna Родена на 7.5.1962 г. в
Симферопол, Украинска
ССР

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

29.4.2014 г.

Ludmila Ivanovna Родена на 24.9.1949 г.
в Алма-Ата, СССР

Заместник-председател на Държавната
Дума, Обединена Русия — отговорна за
внасянето на законодателство с цел инте
гриране на анексираната Автономна
република Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

Sergei Ivanovich Роден на 21.12.1961 г.
в Таштагол, СССР

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

29.4.2014 г.

Igor Dmitrievich Роден на 28.3.1957 г.

Директор на ГРУ (Главна дирекция „Разуз
наване“),заместник-началник на Гене
ралния щаб на въоръжените сили на
Руската федерация, генерал-лейтенант.
Отговорен за дейността на служителите
на ГРУ в Източна Украйна.

29.4.2014 г.

Dmitry
Nikolayevich
KOZAK

2.

Идентифицираща
информация

BELAVENTSEV

3.

SAVELYEV

4.

MENYAILO

5.

KOVATIDI

6.

SHVETSOVA

7.

NEVEROV

8.

SERGUN
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Име

9.

10.

Идентифицираща
информация

29.4.2014 г.

Основания

Дата на вписване

Valery Vasilevich Роден на 8.9.1955 г. в
GERASIMOV
Казан

Началник на Генералния щаб на въоръ
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 положе
нието.

29.4.2014 г.

German

Активен ръководител на „Луганската
гвардия“. Участвал в завземането на сгра
дата на луганското регионално подразде
ление на Службата за сигурност,
направил видео обръщение към прези
дента Путин и Русия от окупираната
сграда. Тясно свързан с „Югоизточната
армия“.

29.4.2014 г.

PROKOPIV

11.

Valeriy BOLOTOV

Един от ръководителите на сепаратист
ката група „Югоизточна армия“, която
окупира сградата на Службата за сигур
ност в Луганска област. Офицер от запаса.
Преди завземането на сградата е прите
жавал, заедно със съучастници, оръжие,
вероятно доставено незаконно от Русия и
от местни престъпни групи.

29.4.2014 г.

12.

Andriy PURGIN

Ръководител на „Донецка република“,
активен участник и организатор на сепа
ратистки действия, координатор на
действията на „руски туристи“ в Донецк.
Съосновател на „Гражданска инициатива
в Донбас за Евразийския съюз“.

29.4.2014 г.

13.

Denys PUSHYLIN

Един от ръководителите на Донецката
народна република.Участвал в завзема
нето и окупацията на регионалната адми
нистрация. Активен говорител на сепара
тистите.

29.4.2014 г.

Един от ръководителите на идеологи
чески радикалната организация „Народна
милиция на Донбас“. Участвал активно в
завземането на редица държавни сгради в
Донецка област.

29.4.2014 г.

Идентифициран като служител на Главна
дирекция „Разузнаване“ на Генералния
щаб на въоръжените сили на Руската
федерация (ГРУ). Участвал в инциденти в
Словянск. Помощник на Sergey Aksionov
по въпросите на сигурността, самопровъз
гласил се за министър-председател на
Крим.

29.4.2014 г.

14.

Tsyplakov Sergey
GENNADEVICH

15.

Igor
STRELKOV
(Ihor Strielkov)

Роден в Макеевка

