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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/388 НА СЪВЕТА
от 12 март 2018 година
за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 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,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение
на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и поспециално член 14, параграфи 1 и 3 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

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

(2)

Въз основа на извършен преглед от страна на Съвета информацията относно някои лица и образувания в
приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде изменена.

(3)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 12 март 2018 година.
За Съвета
Председател
E. КАРАНИКОЛОВ

(1) ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията за изброените по-долу лица и образувания, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014, се
заменят със следните вписвания:
Лица:

Име

„3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)
Rustam Ilmyrovych

Идентифицираща
информация

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

TEMIRHALIIEV (Рустам
Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Основания

Като бивш заместник министър-председател на Крим
Темиргалиев изиграва значима роля за решенията,
взети от „Върховния съвет“ относно „референдума“ от
16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на
Украйна. Той лобира активно за присъединяването на
Крим към Руската федерация.

Дата на
вписване

17.3.2014 г.

На 11 юни 2014 г. подава оставка от длъжността си
на „първи заместник министър-председател“ на т.нар.
„Република Крим“. Понастоящем генерален директор
на дружеството, управляващо Руско-китайския инве
стиционен фонд за регионално развитие.
Продължава активно да подкрепя сепаратистките дей
ствия и политики.

6.

Pyotr Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro Anatoliyovych
ZYMA

(Петро Анатолiйович
ЗИМА)

9.

Viktor Alekseevich

На 3 март 2014 г. Зима е назначен за новия ръково
дител на кримската служба за сигурност (КСС) от
„министър-председателя“ Аксьонов и приема назначе
нието си. Той е предоставял информация от значение,
Място на раждане:
включително база данни, на руските разузнавателни
Артемовск (Artemivsk)
служби (ФСБ). Тази информация включва данни за
(през 2016 г. се връща
активисти
на Евромайдан и защитници на правата на
предишното
човека
в
Крим.
Той изиграва значима роля, за да се
наименование Bakhmut/
попречи
на
украинските
власти да упражняват кон
Бахмут), Донецка област,
трол върху територията на Крим. На 11 март 2014 г.
Украйна
бивши офицери на КСС в Крим обявяват създаването
на независима служба за сигурност на Крим.

17.3.2014 г.

Бивш председател на Комисията за сигурност и от
брана към Съвета на федерацията на Руската федера
ция.

17.3.2014 г.

Дата на раждане:
18.1.1970 г. или
29.3.1965 г.

OZEROV

Дата на раждане:
5.1.1958 г.

(Виктор Алексеевич
ОЗЕРОВ)

Място на раждане:
Абакан, Хакасия

На 1 март 2014 г. Озеров, от името на Комисията за
сигурност и отбрана към Съвета на федерацията, пу
блично подкрепя в Съвета на федерацията разполага
нето на руски въоръжени сили в Украйна.
През юли 2017 г. подава оставка като председател на
Комисията за сигурност и отбрана. Продължава да
бъде член на Съвета и членува в Комисията за въ
трешно регулиране и парламентарни въпроси.
На 10 октомври 2017 г. с Указ N 372-SF Озеров е
включен във временната комисия на Съвета на феде
рацията за защита на държавния суверенитет и пред
отвратяване на намеса във вътрешните работи на
Руската федерация.

13.3.2018 г.

BG

Име

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
ТОТООНОВ)

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

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

Основания

Бивш член на Комисията по международни отноше
ния към Съвета на федерацията на Руската федерация.
Задълженията му като член на Съвета на Руската фе
дерация приключват през септември 2017 г.

L 69/13
Дата на
вписване

17.3.2014 г.

Понастоящем е член на парламента на Северна Осе
тия.
На 1 март 2014 г. Тотоонов публично подкрепя в
Съвета на федерацията разполагането на руски въоръ
жени сили в Украйна.

28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

(Валерий Владимирович
КУЛИКОВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий Кириллович
МЕДВЕДЕВ)
Valeriy Kyrylovych

Дата на раждане:
1.9.1956 г.

Бивш заместник-командващ Черноморския флот, кон
траадмирал.

Място на раждане:
Запорожие, Украинска
ССР

Командва руските сили, окупирали суверенна терито
рия на Украйна.

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

21.3.2014 г.

На 26 септември 2017 г. с указ на президента на Ру
ската федерация е освободен от този пост и от военна
служба.

Бивш председател на избирателната комисия в Сева
стопол (до 26 май 2017 г.). Отговорен за провежда
нето на референдума в Крим. Отговорен съгласно ру
ската система за подписването на резултатите от
референдума.

21.3.2014 г.

Бивш депутат в Държавната дума. Автор и съвносител
на неотдавнашните законодателни предложения в Ру
сия, които биха дали възможност региони от други
държави да се присъединят към Русия без предвари
телното съгласие на техните централни власти.

21.3.2014 г.

MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (моминско
име DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
Мизулина (моминско
име ДМИТРИЕВА)

51.

Vladimir Nikolaevich
PLIGIN

(Владимир Николаевич
ПЛИГИН)

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

От септември 2015 г. е член на Съвета на федера
цията от Омски регион. Понастоящем заместникпредседател на комисията на Съвета на федерацията
за конституционно законодателство и държавно из
граждане.

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

Бивш член на Държавната дума и бивш председател
на Комисията по конституционно право на Държав
ната дума. Отговорен за улесняване на приемането на
законодателство относно анексирането на Крим и Се
вастопол към Руската федерация.
Член на Висшия съвет на партия „Единна Русия“.

12.5.2014 г.
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Име

53.

Идентифицираща
информация

Oleg Grigorievich
KOZYURA (Олег
Григорьевич КОЗЮРА)

Дата на раждане:
30.12.1965 г. или
19.12.1962 г.

Oleh Hryhorovych

Място на раждане:
Симферопол, Крим или
Запорожие

KOZYURA (Олег
Григорович КОЗЮРА)

59.

Официален вестник на Европейския съюз

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,

Дата на раждане:
12.1.1981 г.

Alexander Sergeevich
MALYHIN

(Александр Сергеевич
МАЛЫХИН)

Основания

Бивш ръководител на бюрото на Федералната мигра
ционна служба за Севастопол. Отговорен за система
тичното издаване по ускорена процедура на руски
паспорти за жителите на Севастопол.

13.3.2018 г.
Дата на
вписване

12.5.2014 г.

От октомври 2016 г. ръководи администрацията на
„Законодателното събрание“ на Севастопол.

Бивш ръководител на Централната избирателна коми
сия на „Луганската народна република“. Взел активно
участие в организирането на референдума от 11 май
2014 г. за самоопределение на „Луганската народна
република“.

12.5.2014 г.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките по
литики.

Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych) MALYKHIN
(Олександр Сергiйович
МАЛИХIН)

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 Съвета на ми
нистрите на Луганската народна република“, утвър
ден на 8 юли 2014 г.

12.7.2014 г.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейно
сти на т.нар. „правителство на Луганската народна ре
публика“.
Продължава да извършва дейности в подкрепа на се
паратистките структури на Луганската народна ре
публика.

70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)
Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

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)

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

77.

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV

Дата на раждане:
15.12.1950 г.

(Борис Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

Място на раждане:
Владивосток

Бивш т.нар. „министър на отбраната“ и бивш т.нар.
„държавен глава“ на „Луганската народна република“.

12.7.2014 г.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейно
сти на т.нар. „правителство на Луганската народна ре
публика“.
Продължава да извършва „правителствени“ действия
на т.нар. „правителство на Луганската народна репуб
лика“ като специален пратеник на т.нар. „Луганска
народна република“ относно изпълнението на спора
зуменията от Минск.

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Ру
ската федерация. Като член на Съвета за сигурност,
който консултира и координира по въпросите на на
ционалната сигурност, е участвал в оформянето на
политиката на руското правителство, застрашаваща
териториалната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна.
Продължава да бъде председател на Висшия съвет на
партия „Единна Русия“.

25.7.2014 г.

13.3.2018 г.

BG

Име

84.

Fyodor Dmitrievich

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

BEREZIN

Дата на раждане:
7.2.1960 г.

(Фëдор Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Място на раждане:
Донецк

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)
Borys Oleksiyovych

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

LYTVYNOV

(Борис Олексiйович
ЛИТВИНОВ)

97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (известен още

като „Царя“)
(Владимир Петровнч
КОНОНОВ)

Дата на раждане:
14.10.1974 г.
Място на раждане:
Горски (Луганска
област)

Volodymyr Petrovych
KONONOV

(Володимир Петрович
КОНОНОВ)

103.

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

(Александр Акимович
КАРАМАН),
Alexandru CARAMAN

Дата на раждане:
26.7.1956 г.
Място на раждане:
Чобручи, Слободзейски
район, понастоящем
Република Молдова

Основания

L 69/15
Дата на
вписване

Бивш т.нар. „заместник-министър на отбраната“ на
т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Игор
Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за дей
ствия, подкопаващи или застрашаващи териториал
ната цялост, суверенитета и независимостта на
Украйна. Приемайки този пост и действайки в това
си качество, Березин подкрепя действия и политики,
подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Продължава активно да
подкрепя сепаратистките действия и политики. На
стоящ председател на управителния съвет на Съюза
на писателите на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

Бивш член на т.нар „Народен съвет“ и бивш председа
тел на т.нар. „Върховен съвет“ на т.нар. „Донецка на
родна република“, заемал основно място в процеса на
определяне на политиката и организирането на неза
конния „референдум“, довел до провъзгласяването на
т.нар. „Донецка народна република“, което предста
влява нарушение на териториалната цялост, сувере
нитета и единството на Украйна. Продължава активно
да подкрепя сепаратистките действия и политики.
Настоящ водач на Комунистическата партия на „До
нецката народна република“.

30.7.2014 г.

От 14 август 2014 г. заменя Игор Стрелков/Гиркин
като т.нар. „министър на отбраната“ на т.нар. „До
нецка народна република“. Според сведенията от
април 2014 г. командва отряд сепаратистки бойци в
Донецк и е поел обещание „да изпълни стратегиче
ската задача да отблъсне военната агресия на
Украйна“. Следователно Кононов подкрепя действия
и политики, които подкопават териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

Бивш т.нар. „заместник министър-председател по
социалните въпроси“ на „Донецката народна репуб
лика“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отго
варя за сепаратистките „правителствени“ дейности на
т.нар. „правителство на Донецката народна репуб
лика“. Поради това е подкрепял действия и поли
тики, които подкопават териториалната цялост, суве
ренитета и независимостта на Украйна. Протеже на
заместник министър-председателя на Русия Дмитрий
Рогозин. Бивш ръководител на администрацията на
Съвета на министрите на т.нар. „Донецка народна ре
публика“.

12.9.2014 г.

До март 2017 г. е т.нар. „пълномощен представител
на президента“ на т.нар. „Приднестровска молдовска
република“ в Руската федерация.
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Име

108.

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич
ВАСИЛЬЕВ)

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
11.8.1949 г.
Място на раждане: Клин

Основания

Бивш заместник-председател на Държавната дума. На
20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за фе
дерален конституционен закон „за приемане в Руската
федерация на Република Крим и образуването в рам
ките на Руската федерация на нови федерални су
бекти — Република Крим и град с федерален статут
Севастопол“.

13.3.2018 г.
Дата на
вписване

12.9.2014 г.

През октомври 2017 г. е назначен с президентски
указ за изпълняващ длъжността ръководител на Ре
публика Дагестан.

111.

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

Дата на раждане:
5.4.1948 г.

(Владимир Степанович
НИКИТИН)

Място на раждане:
Опошка

Бивш член на Държавната дума и бивш първи замест
ник-председател на Комисията по въпросите на ОНД,
евразийската интеграция и връзките със сънародни
ците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гла
сува в подкрепа на проекта за федерален конститу
ционен 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.

Член на Президиума на Централния комитет на Ко
мунистическата партия на Руската федерация.

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Дата на раждане:
21.3.1964 г.
Място на раждане:
Рудний, Костанайска
област, Казахска ССР

Бивш член на Държавната дума и бивш първи замест
ник-председател на Комисията по въпросите на ОНД,
евразийската интеграция и връзките със сънародни
ците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гла
сува в подкрепа на проекта за федерален конститу
ционен 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.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките по
литики.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

Дата на раждане:
8.2.1963 г.

(Aлександр Михайлович
БАБАКОВ)

Място на раждане:
Кишинев

Бивш член на Държавната дума. Бивш депутат от
Държавната дума, председател на Комисията към
Държавната дума по законодателството за развитието
на военнопромишления комплекс на Руската федера
ция. 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 Ру
ската федерация на Република Крим и образуването в
рамките на Руската федерация на нови федерални су
бекти — Република Крим и град с федерален статут
Севастопол“.
Понастоящем е член на Съвета на федерацията на Ру
ската федерация. Заместник-председател на Коми
сията по външни работи.

12.9.2014 г.

13.3.2018 г.

BG

Име

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO (известен
още като Yuriy
SIVOKONENKO, Yury
SIVOKONENKO, Yury
SYVOKONENKO)

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
7.8.1957 г.
Място на раждане: град
Сталино (понастоящем
Донецк)

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

Основания

Член на „парламента“ на т.нар. „Донецка народна ре
публика“ и председател на общественото обединение
„Съюз на ветераните на „Беркут“ от Донбас“ и член
на общественото движение „Свободен Донбас“. Кан
дидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста
„държавен глава“ на т.нар. „Донецка народна репуб
лика“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското
право, следователно са незаконни.

L 69/17
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 поли
тики, подкопаващи териториалната цялост, суверени
тета и независимостта на Украйна, и допълнително
дестабилизира Украйна.
Продължава да бъде член на т.нар. „народен съвет на
Донецката народна република“.

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)
Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

Дата на раждане:
23.2.1969 г.
Място на раждане: Село
Белозерное,
Ромодановски район,
СССР

(Равiль Закарiйович
ХАЛIКОВ)

Бивш т.нар. „първи заместник министър-председател“
и предишен „главен прокурор“ на „Донецката на
родна република“.

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената функция, той
следователно активно е подкрепял действия и поли
тики, подкопаващи териториалната цялост, суверени
тета и независимостта на Украйна, и допълнително
дестабилизира Украйна.
Понастоящем „помощник“ на ръководителя на мо
сковското подразделение на Следствения комитет на
Руската федерация (ГСУ СК).

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV

Дата на раждане:
3.2.1963 г.
Място на раждане:
Москва

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Бивш „заместник министър-председател по финансо
вите въпроси“ на т.нар. „Луганска народна репуб
лика“.

29.11.2014 г.

Като поема и изпълнява посочената функция, той ак
тивно е подкрепял действия и политики, подкопа
ващи териториалната цялост, суверенитета и незави
симостта на Украйна, и допълнително дестабилизира
Украйна.
Продължава активно да подкрепя сепаратистките
структури на Луганската народна република.

140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (известен още
като KUZOVLEV,

известен още като
TAMBOV)
(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ, известен още
като КУЗОВЛЕВ, известен
още като ТAMБOB).

Дата на раждане:
7.1.1967 г.

Бивш т.нар. главнокомандващ на Народната милиция
на „Луганската народна република“.

Място на раждане:
Michurinsk, Tambov
oblast

Като поема и изпълнява посочената функция, той
следователно активно е подкрепял действия и поли
тики, подкопаващи териториалната цялост, суверени
тета и независимостта на Украйна, и допълнително
дестабилизира Украйна.

Мичуринск, Тамбовская
область

Командир на 8-а армия на руските въоръжени сили.

16.2.2015 г.
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145.

Olga Igoreva BESEDINA
(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)
Olha Ihorivna BESEDINA

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

Дата на раждане:
10.12.1976 г.
Място на раждане:
Луганск

(Ольга IгорIвна
БЕСЕДIНА)

Основания

Бивш т.нар. „министър на икономическото развитие
и търговията“ на т.нар. „Луганска народна репуб
лика“.

13.3.2018 г.
Дата на
вписване

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя сле
дователно активно е подкрепяла действия и поли
тики, подкопаващи териториалната цялост, суверени
тета и независимостта на Украйна, и допълнително
дестабилизира Украйна.
Понастоящем ръководител на външноикономическия
отдел в кабинета на ръководителя на „Луганската ад
министрация“.

146.

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV (Анатолий
Иванович АНТОНОВ)

Дата на раждане:
25.7.1978 г. (или
23.3.1975 г.)
Място на раждане:
Красни луч,
Ворошиловград,
Лугански район

Дата на раждане:
15.5.1955 г.
Място на раждане: Омск

Бивш т.нар. „главен прокурор“ на т.нар. „Луганска на
родна република“ (до октомври 2017 г.).

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената функция, той
следователно активно е подкрепял действия и поли
тики, подкопаващи териториалната цялост, суверени
тета и независимостта на Украйна, и допълнително
дестабилизира Украйна.

Бивш заместник-министър на отбраната, в качеството
си на такъв е подкрепял разполагането на руски вой
ски в Украйна.

16.2.2015 г.

Според сегашната структура на руското Министерство
на отбраната, в тази функция участва в разработва
нето и изпълнението на политиката на руското пра
вителство. Тези политики заплашват териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.
От 28 декември 2016 г. е бивш заместник-министър
на външните работи.
Заема длъжността посланик в дипломатическия кор
пус на Руската федерация.

153.

Konstantin Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович БАХАРЕВ)

Дата на раждане:
20.10.1972 г.

Член на Държавната дума, избран от незаконно анек
сираната Автономна република Крим.

Място на раждане:
Симферопол, Украинска
ССР

Член на Комисията за контрол и регулиране към Ду
мата.
През март 2014 г. Бахарев е назначен за заместникпредседател на Държавния съвет на т.нар. „Република
Крим“, а през август 2014 г. — за първи заместникпредседател на този орган. Признава личното си учас
тие в събитията от 2014 г., довели до незаконното
анексиране на Крим и Севастопол, което той пу
блично подкрепи, включително в интервю, публику
вано на уебсайта gazetakrimea.ru на 22 март 2016 г.
и на уебсайта c-pravda.ru на 23 август 2016 г. На
граден е с орден „За вярност към дълга“ от „властите“
на „Република Крим“.

9.11.2016 г.

13.3.2018 г.

BG

Име

154.

Dmitry Anatolievich
BELIK

(Дмитрий Анатольевич
БЕЛИК)

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

Основания

Дата на раждане:
17.10.1969 г.

Член на Държавната дума, избран от незаконно анек
сирания град Севастопол.

Място на раждане:
Кулар, Уст-Янска област,
Якутска автономна ССР

Член на Комисията за контрол и регулиране към Ду
мата.

L 69/19
Дата на
вписване

9.11.2016 г.

Като член на общинската администрация на Севасто
пол през периода февруари—март 2014 г. подкрепя
действията на т.нар. „народен кмет“ Алексей Чалий.
Публично признава участието си в събитията от
2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим
и Севастопол, което той публично защитава, включи
телно на личния си уебсайт и в интервю, публику
вано на уебсайта nation-news.ru на 21 февруари
2016 г.
За участието си в процеса на анексиране е награден с
руски държавен орден „За заслуги към отечеството“
— втора степен.

160.

Sergey Anatolevich
TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич
ТОПОР-ГИЛКА)

Генерален директор на
OAO „VO TPE“ до
обявяването му в
несъстоятелност,
генерален директор на
OOO „VO TPE“.
Дата на раждане:
17.2.1970 г.

В качеството си на генерален директор на OАO „VO
TPE“ той е водил преговорите със Siemens Gas Tur
bine Technologies LLC за закупуване и доставка на
газови турбини за електроцентрала в Таман, Красно
дарски район на Руската федерация. По-късно, в каче
ството си на генерален директор на OOO ‘VO TPE’,
отговаря за прехвърлянето в Крим на газовите тур
бини. Това спомага за установяването на независимо
снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като на
чин за подкрепа на тяхното отцепване от Украйна и
подкопава териториалната цялост, суверенитета и не
зависимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

Образувания:

Име

3.

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

Идентифицираща
информация

Официален уебсайт:
https://glava-lnr.
su/content/konstituciya
https://glava-lnr.info/

Основания

Т.нар „Луганска народна република“ е създадена на
27 април 2014 г.
Отговорна за организирането на незаконния референ
дум на 11 май 2014 г. Обявява независимост на
12 май 2014 г.
На 22 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна репуб
лика“ и „Луганска народна република“ създават т.нар.
„Федерална държава Новорусия“.
Това е в нарушение на конституционното право на
Украйна и следователно на международното право,
като по този начин се подкопават териториалната ця
лост, суверенитетът и независимостта на Украйна.
Участва и в набирането на бойци за сепаратистката
„Армия на Югоизтока“ и други незаконни въоръжени
сепаратистки групи, като по този начин подкопава
стабилността и сигурността на Украйна.

Дата на
вписване

25.7.2014 г.
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Име

4.

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

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

Официална информация,
включително
конституция на
Донецката народна
република и състав на
Върховния съвет:
https://dnr-online.ru/

Основания

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

13.3.2018 г.
Дата на
вписване

25.7.2014 г.

Отговорна за организирането на незаконния референ
дум на 11 май 2014 г. Обявява независимост на
12 май 2014 г.
На 24 май 2014 г., т.нар. „Донецка народна репуб
лика“ и „Луганска народна република“ подписаха
споразумение за създаването на т.нар. „Федерална
държава Новорусия“.
Това е в нарушение на конституционното право на
Украйна и следователно на международното право,
като по този начин се подкопават териториалната ця
лост, суверенитетът и независимостта на Украйна.
Участва и в набирането на бойци за незаконните въо
ръжени сепаратистки групи, като по този начин за
страшава стабилността и сигурността на Украйна.

5.

Т.нар. „Федерална
държава Новорусия“

Официални съобщения
за медиите:

„Федеративное
государство Новороссия“

http://novorossia.
su/official

„Federativnoye
Gosudarstvo
Novorossiya“

http://novopressa.ru/
http://novorossia-tv.ru/
http://novorossia.today/

На 24 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна репуб
лика“ и „Луганска народна република“ подписаха
споразумение за създаването на непризнатата т.нар.
„Федерална държава Новорусия“.

25.7.2014 г.

Това е в нарушение на конституционното право на
Украйна и следователно на международното право,
като по този начин се застрашават териториалната
цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

http://novorossiia.ru/
https://www.
novorosinform.org/

20.

298032, Crimea, Sudak,
Novy Svet,
str. Shalapina 1

Собствеността на образуванието е прехвърлена в на
рушение на украинското право. На 9 април 2014 г.
„Президиумът на Парламента на Крим“ приема Реше
ние
№ 1991-6/14 за изменение на Резолюция
298032, Крым, г. Судак,
№ 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република
пгт. Новый Свет,
Aкционерное общество
Крим“ от 26.3.2014 г. за национализация на собстве
ул. Шаляпина, д. 1
‘Завод шампанских вин
ността на предприятията, институциите и организа
“Новый Свет”’
циите на агро-промишления комплекс на територията
Известно преди като
на „Република Крим“, с което обявява изземането на
Държавно единно
активите на държавното предприятие — Завод за
предприятие на
шампанизирани вина „Новый свет“ в полза на „Репуб
„Република Крим“ „Завод
лика Крим“. Така на практика предприятието е кон
за шампанизирани вина
фискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано
„Новый свет“
на 4.1.2015 г. като държавно единно предприятие
на „Република Крим“ „Завод за шампанизирани вина
Государственное
„Новый свет“ (Государственное унитарное предприя
унитарное предприятие
тие Республики Крым „Завод шампанских вин „Но
Республики Крым „Завод
вый Свет“). Основател: Министерство на земеделието
шампанских вин „Новый
на
„Република Крим“ (Министерство сельского хозяй
Свет“
ства Республики Крым).
Gosudarstvennoye
unitarnoye predpriyatiye
Respubliki Krym “Zavod
shampanskykh vin
‘Novy Svet’” и като
държавно предприятие
завод за шампанизирани
вина „Новый свет“
Акционерно дружество
„Завод за
шампанизирани вина
„Новый свет“

25.7.2014 г.

13.3.2018 г.

BG

Име

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО „КОНЦЕРН
ЗА ВЪЗДУШНОКОСМИЧЕСКА ОТБРАНА
„АЛМАЗ-АНТЕЙ“

Акционерное общество
„Концерн воздушнокосмической обороны
„Алмаз — Антей“

Дата на
вписване

Пререгистрирано след реорганизация на 29.8.2017 г.
като акционерно дружество Sparkling wine plant
‘Novy Svet’ (Aкционерное общество „Завод шампан
ских вин „Новый Свет“). Основател: Министерство на
поземлените и имуществените отношения на „Репуб
лика Крим“ ((Министерство земельных и имуществен
ных отношений Республики Крым).

Государственное
предприятие Завод
шампанских вин ‘Новый
свет’ (Gosudarstvenoye
predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin
‘Novy Svet’)

21.

Основания

L 69/21

Ул. Верейская 41,
Москва, 121471, Русия;
Уебсайт: almaz-antey.ru;
Имейл: antey@almazantey.ru

(и.о.к. CONCERN
ALMAZ-ANTEY; ALMAZANTEY CORP; и.о.к.

„Алмаз-Антей“ е руско държавно предприятие. То
произвежда противовъздушни оръжия, включително
ракети земя-въздух, с които снабдява руската армия.
Руските власти предоставят тежко въоръжение на се
паратистите в Източна Украйна, с което допринасят
за дестабилизирането на Украйна. Тези оръжия се из
ползват от сепаратистите, включително за сваляне на
самолети. Следователно като държавно предприятие
„Алмаз-Антей“ допринася за дестабилизирането на
Украйна.

30.7.2014 г.

Добролет е било дъщерно предприятие на руско дър
жавно дружество за авиационна дейност. След неза
конното анексиране на Крим Добролет извършва из
ключително полети между Москва и Симферопол. По
този начин улеснява интеграцията на незаконно анек
сираната Автономна република Крим към Руската фе
дерация и подкопава суверенитета и териториалната
цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

„Социална организация“, представила кандидати на
незаконните т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска на
родна република“, 2 ноември 2014 г. Номинирала
кандидат, Олег АКИМОВ, за „ръководител“ на т.нар.
„Луганска народна република“. Тези „избори“ са в на
рушение на украинското право, поради което са неза
конни.

29.11.2014 г.

ALMAZ-ANTEY DEFENSE
CORPORATION; и.о.к.
ALMAZ-ANTEY JSC;

Концерн ВКО „Алмаз —
Антей“;)

22.

DOBROLET (известно
още като DOBROLYOT)
ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Код на авиолинията QD
Международно шосе,
дом 31, сграда 1,
141411 Москва
141411, г. Москва,
Международное ш.,
дом 31, строение 1
Уебсайт: www.dobrolet.
com

28.

Лугански икономически
съюз (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
Луганский
экономический союз

Като участва официално в незаконните „избори“, ор
ганизацията следователно активно е подкрепяла дей
ствия и политики, подкопаващи териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта на Украйна и
допълнително дестабилизиращи Украйна.

L 69/22

BG

Име

29.

Казашка национална
гвардия

Официален вестник на Европейския съюз
Идентифицираща
информация

http://казакнацгвард.рф/

Казачья Национальная
Гвардия

Основания

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла
активно действия, подкопаващи териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта на Украйна и до
пълнително дестабилизиращи Украйна.

13.3.2018 г.
Дата на
вписване

16.2.2015 г.

Командва се от и следователно е свързана с включе
ното в списъка лице Николай КОЗИЦЫН.
Според сведенията е част от т.нар. „2-ри армейски
корпус“ на „Луганската народна република“.
41.

„Държавно единно
предприятие на
Кримската република
„Кримски морски
пристанища“
(„Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
„Крымские морские
порты“), включително
подразделенията:
— Търговско
пристанище
„Феодосия“,
— Керченски ферибот,
— Керченско търговско
пристанище.

28 Kirova Street
Kerch 298312
Крим
(298312, Крым,
г. Керчь, ул. Кирова,
дом 28)

На 17 март 2014 г. „Парламентът на Крим“ прие Ре
золюция № 1757-6/14 за национализация на някои
дружества, собственост на украинските министерства
на инфраструктурата и на селското стопанство, а на
26 март 2014 г. - Резолюция № 1865-6/14 за дър
жавното предприятие „Кримски морски пристанища“
(„О Государственном предприятии „Крымские мор
ские порты“), с която обявява изземането на активите
на няколко държавни предприятия, които бяха сляти
в „Държавно единно предприятие на Кримската ре
публика „Кримски морски пристанища“ в полза на
„Република Крим“. По този начин тези предприятия
бяха на практика конфискувани от кримските „вла
сти“ и „Кримски морски пристанища“ се облагодетел
ства от незаконното прехвърляне на собствеността
им.

16.9.2017 г.“

