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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/876 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с
оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки с оглед на
положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (1), и по-специално член 8а, параграф 1 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 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006.

(2)

С оглед на сериозността на положението в Беларус и продължаващите нарушения на човешките права и репресии
срещу гражданското общество и демократичната опозиция в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕО)
№ 765/2006 списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат
ограничителни мерки, следва да бъдат добавени 12 лица и осем образувания.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA

3.6.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 765/2006 се изменя, както следва:
1) Следните физически лица се добавят в таблица „А. Физически лица, посочени в член 2, параграф 1“:

„184.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски език)

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Igor Vasilievich
KARPENKO

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Причини за вписването

Дата на вписването

Длъжност(и):
Председател на
Централната комисия на
Република Беларус за
изборите и провеждането
на републикански
референдуми

В качеството си на председател на Централната комисия на Република
Беларус за изборите и провеждането на републиканските референдуми от
13 декември 2021 г. насам, Игор Карпенко отговаря за организирането и
провеждането на конституционния референдум от 27 февруари 2022 г.,
който не отговаря на международните стандарти за правова държава,
демокрация и права на човека, нито на критериите, установени от
Венецианската комисия. По-специално организационният процес не е
прозрачен и не включва гражданското общество или демократичната
опозиция в изгнание.

3.6.2022 г.

Дата на раждане:
28.4.1964 г.
Пол: мъжки

Поради това той е отговорен за сериозно накърняване на демокрацията и
принципите на правовата държава в Беларус.

Гражданство: беларуско
185.

Dzmitry Aliaksеevich
ALEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Длъжност(и): Син на
Алексей Олексин,
акционер в „Белнефтгаз“,
„Енерго-Ойл“ и „Грантло“
( бивше „Енерго-ОйлИнвест“)
Дата на раждане:
25.4.1987 г.
Пол: мъжки

Дмитрий Олексин е син на Алексей Олексин, виден беларуски бизнесмен.
През 2021 г. става съсобственик на дружества, които са собственост на
баща му или са свързани с него, сред които „Енерго-Ойл“, „Белнефтгаз“ и
„Грантло“ (бивше „Енерго-Ойл-Инвест“). Тези дружества се ползват от
преференциално третиране съгласно президентски укази, подписани от
Александр Лукашенко: „Интер Табак“ получава изключителни
привилегии за внос на тютюневи изделия в Беларус, а „Белнефтгаз“ става
националният оператор за мониторинг на транзита.

3.6.2022 г.
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Имена
(Транслитерация на
изписването на беларуски
език) (Транслитерация на
изписването на руски език)

Следователно той се възползва от режима на Лукашенко.

Гражданство: беларуско

L 153/3

Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Длъжност(и): Син на
Алексей Олексин,
акционер в „Белнефтгаз“,
„Енерго-Ойл“ и „Грантло“
(бивше „Енерго-ОйлИнвест“)

Пол: мъжки

3.6.2022 г.
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Дата на раждане:
29.8.1997 г.

Виталий Олексин е син на Алексей Олексин, виден беларуски бизнесмен.
През 2021 г. става съсобственик на дружества, които са собственост на
баща му или са свързани с него, сред които „Енерго-Ойл“, „Белнефтгаз“ и
„Грантло“ (бивше „Енерго-Ойл-Инвест“). Тези дружества се ползват от
преференциално третиране въз основа на президентски укази, подписани
от Александр Лукашенко: „Интер Табак“ получава изключителни
привилегии за внос на тютюневи изделия в Беларус, а „Белнефтгаз“ става
националният оператор за мониторинг на транзита.
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186.

Следователно той се възползва от режима на Лукашенко.

Гражданство: беларуско
187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ
Боголюб КАРИЧ

Дата на раждане:
17.1.1954 г.
Място на раждане: Печ,
Косово
Пол: мъжки
Гражданство: сръбско

Боголюб Карич е сръбски бизнесмен и политик. С членовете на
семейството си той развива мрежа от дружества за недвижими имоти в
Беларус и поддържа мрежа от контакти със семейството на Александр
Лукашенко. По-специално, той е тясно свързан с „Дана Холдингс“ и
нейното бивше дъщерно дружество „Дана Астра“ и според сведенията е
представлявал тези образувания по време на срещите с Лукашенко.
Лукашенко описва като „пример за сътрудничество на славянския свят“
проекта „Минск-Свят“, разработен от свързано с Карич дружество.
Благодарение на тези близки отношения с Лукашенко и обкръжението му
свързаните с него дружества получават преференциално третиране от
режима на Лукашенко, включително данъчни облекчения и парцели земя
за строеж на недвижими имоти.

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Длъжност(и): Сръбски
бизнесмен и политик,
свързан с дружеството
„Дана Холдингс“

Паспорт №: 012830978 Следователно той се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.
(със срок на валидност
27.12.2026 г.)
188.

Andrii SICH

Андрiй СИЧ

Andrey SYCH

Андрей СЫЧ

Длъжност(и): Един от
водещите на програма
„Платформа“ на
държавния телевизионен
канал „Беларус 1“
Член на организацията
„Млада Русия“
Дата на раждане:
20.9.1990 г.

Пол: мъжки
Гражданство: беларуско

Следователно той подкрепя режима на Лукашенко.

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.

Място на раждане:
Беларус

Андрей Сич е един от водещите на програма „Платформа“ на държавния
телевизионен канал „Беларус 1“. На тази длъжност той подкрепя
послания на режима, насочени към дискредитиране на независимите
медии, подкопаване на демокрацията и оправдаване на репресиите. Той
подкрепя посланието на режима на Лукашенко за намеренията на
западните държави да организират държавен преврат в Беларус, като
призовава за строги наказания за предполагаемите участници, подкрепя
кампанията за дезинформация относно малтретирането на мигранти,
пристигнали в Съюза от Беларус, и популяризира имиджа на
независимите медии като агенти на чуждестранно влияние, чиято дейност
следва да бъде ограничена.

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHЕU
МIКУШЭЎ
Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Денис Александрович
МИКУШЕВ

Денис Микушев е началник на отдела за контрол върху изпълнението на
съдебни решения по наказателни дела към Прокуратурата на Гомелска
област и старши юрисконсулт. На тази длъжност той отговаря за
образуването на съдебни производства срещу Сергей Тихановски, Артьом
Сакау, Дмитрий Попов, Игор Лосик, Владимир Тиханович и Николай
Статкевич. Допринася за произволното задържане на Сергей Тихановски,
както е представено в доклада на работната група по произволното
задържане към Съвета по правата на човека.

Дата на раждане:
21.3.1980 г.

Следователно той е отговорен за сериозни нарушения на правата на
човека и накърняване на правовия ред, както и за репресии срещу
гражданското общество и демократичната опозиция.

Пол: мъжки

3.6.2022 г.
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Длъжност(и): Началник
на отдела за контрол
върху изпълнението на
съдебни решения по
наказателни дела към
Прокуратурата на
Гомелска област; старши
юрисконсулт.

3.6.2022 г.

189.

Гражданство: беларуско
Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ
Nikolai Ivanovich
DOLYA

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Длъжност(и): Съдия в
Гомелския областен съд
Дата на раждане:
3.7.1979 г.
Пол: мъжки
Гражданство: беларуско

191.

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Ниĸолай Доля е съдия в Гомелския областен съд. На тази длъжност той е
отговорен за осъждането на Сергей Тихановски, Артьом Сакау, Дмитрий
Попов, Игор Лосик, Владимир Тиханович и Николай Статкевич с
непропорционално дълги присъди за лишаване от свобода. Допринася за
произволното задържане на Сергей Тихановски, както е представено в
доклада на работната група по произволното задържане към Съвета по
правата на човека.

Личен номер:
3070379H0 41PBI

Следователно той е отговорен за сериозни нарушения на правата на
човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и за
репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

Длъжност(и): Началник
на Главното управление
за борба с организираната
престъпност и
корупцията в Беларус
(GUBOPiK)

От 2021 г. насам Андрей Паршин е началник на Главното управление за
борба с организираната престъпност и корупцията в Беларус (GUBOPiK)
към Министерството на вътрешните работи. GUBOPiK е един от
основните органи, отговорни за политическото преследване на активисти
и представители на гражданското общество в Беларус, включително
произволни и незаконни арести и малтретиране, включително изтезания.

Дата на раждане:
19.2.1974 г.

На профила си в Телеграм GUBOPiK помества видеоклипове, съдържащи
принудителни самопризнания на беларуски активисти и обикновени
граждани, като ги показва на беларуската общественост и ги използва като
инструмент за политически натиск. GUBOPiK задържа също и Марк
Бернщайн, един от водещите редактори на Уикипедия на руски език, за
публикуване на информация относно руската агресия срещу Украйна,
считана за антируски фалшиви новини.
Поради това Паршин е отговорен за сериозни нарушения на правата на
човека и за репресии срещу гражданското общество в Беларус.

Адрес: 4А, Skryganova
St., Apt. 211, Минск,
Беларус
Пол: мъжки
Гражданство: беларуско

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.
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Ihar Piatrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Igor Petrovich TUR

Игорь Петрович ТУР

Длъжност(и): Служител
на държавния
телевизионен канал ОНТ,
автор и водещ на няколко
програми („Пропаганда“,
„Ще бъде допълнено“)

Пол: мъжки

Следователно той се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

Дата на раждане:
26.3.1989 г.

3.6.2022 г.

BG

Място на раждане:
Гродно, Беларус

Игор Тур е служител на държавния телевизионен канал ОНТ и един от
водещите пропагандисти на режима на Лукашенко. Водещ е на
програмата „Пропаганда“, в която призовава към насилие, дискредитира
активисти на опозицията и популяризира видеоматериали с изтръгнати
насила признания на политически затворници. Автор е на редица
манипулативни репортажи за организираните от беларуската опозиция
протести и източник на дезинформация относно събития в Съюза и
относно атаки срещу гражданското общество. Носи отговорност и за
разпространяването онлайн на дезинформация и послания, подбуждащи
съм насилие. За работата си в медиите е отличен от Александр Лукашенко
с медал.
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192.

Гражданство: беларуско
Lyudmila Leanidauna
НLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Длъжност(и): Специален
кореспондент на
беларуския вестник
„Сегодня“, водещ в
държавния телевизионен
канал „Беларус 1“.
Дата на раждане:
30.6.1983 г.
Адрес: 8А Vodolazhsky
St., , apt. 45, Минск,
Беларус
Пол: женски
Гражданство: беларуско

194.

Ryhor Yur'yevich
AZARONAK

Рыгор Юр'евiч
АЗАРОНАК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

Длъжност(и): Служител
на държавния
телевизионен канал СТВ,
автор и водещ на няколко
програми („Тайните
пружини на политиката“,
„Юдейски орден“,
„Паноптикум“)

Людмила Гладкая е един от най-отявлените пропагандисти на режима на
Лукашенко. Тя е служител на вестник „СБ Беларус сегодня“ и е свързана с
други, подкрепящи режима медии, включително държавния
телевизионен канал „Беларус 1“. В изказванията си относно
демократичната опозиция често използва изрази, подбуждащи към
омраза, и обиден език. Освен това многократно е провеждала „интервюта“
с несправедливо задържани беларуски граждани, често студенти, в които
ги представя в унизителни ситуации и подигравателно. Насърчава
репресиите на апарата за сигурност на Беларус и участва в кампании за
дезинформация и манипулиране на информацията. Публично изразява
подкрепата си за Александр Лукашенко и гордостта си, че служи на
режима. За работата си е получавала публични похвали и е награждавана
от Лукашенко.

3.6.2022 г.

Следователно тя се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

Григорий Азарьонок е сред водещите пропагандисти на режима на
Лукашенко. Той е политически анализатор, автор и водещ на седмични
пропагандни предавания по държавния телевизионен канал СТВ. В
предаванията си подкрепя насилието срещу дисиденти на режима на
Лукашенко, систематично използва обиден език срещу активисти,
журналисти и други опоненти на режима на Лукашенко. Носител е на
медал „За храброст“, връчен му от Александр Лукашенко.

Официален вестник на Европейския съюз

193.

3.6.2022 г.

Следователно той се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

Ранг: лейтенант от запаса
3.6.2022 г.

3.6.2022 г.

Дата на раждане:
18.10.1995 г.
Място на раждане:
Минск, Беларус

BG

Пол: мъжки
Гражданство: беларуско
195.

Ivan Ivanavich
GALAVATYI
Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Длъжност(и): Генерален
директор на Отворено
Иван Иванович
акционерно дружество
ГОЛОВАТЫЙ
„Беларускалий“

Дата на раждане:
15.6.1976 г.
Място на раждане:
Погост, Солигорска
област, провинция
Минск, Беларус
Пол: мъжки

Служителите на „Белураскалий“, участвали в стачки и мирни протести
след манипулираните президентски избори в Беларус през август 2020 г.,
са лишени от премии и уволнени. Лично Лукашенко заплашва да замени
стачкуващите с миньори от Украйна. Следователно Иван Галавати носи
отговорност за репресиите срещу гражданското общество.

3.6.2022 г.“
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Член на постоянната
комисия на Съвета на
Републиката на
Националното събрание
на Република Беларус по
въпросите на външните
работи и националната
сигурност

Иван Галавати е генерален директор на държавното предприятие
„Беларускалий“, което е основен източник на приходи и чуждестранна
валута за режима на Лукашенко. Член е на Съвета на републиката на
Националното събрание и заема и многобройни други висши длъжности в
Беларус, като по време на кариерата си е отличаван многократно с
държавни награди, включително лично от Александр Лукашенко. Тясно
свързан е с Лукашенко и членове на семейството му. Следователно той се
възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

Гражданство: беларуско

L 153/7

L 153/8

2) Следните юридически лица се добавят в таблица „Б. Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 4, параграф 1“:
Имена
Транслитерация на
изписването на беларуски
език

„28.

Отворено акционерно
дружество „Belaruskali“

(изписване на беларуски
език)

Дата на вписването

Адкрытае акцыянернае
таварыства
„Беларуськалiй“

ААТ "Беларуская
калiйная кампанiя"
ОАО Белорусская
калийная компания

Адрес: 5 KorzhaSt.,
„Беларускалий“ ОАД е държавно предприятие и един от най-големите
Soligorsk, 223710 Minsk световни производители на поташ, като осигурява 20% от износа на
Region/Oblast, Belarus, поташ в световен мащаб. В това си качество предприятието е основен
източник на приходи и чуждестранна валута за режима на Лукашенко.
Дата на регистрация:
Александр Лукашенко го описва като „национално богатство, гордост,
23.12.1996 г.
един от стълбовете на беларуския износ“. Следователно „Беларускалий“ се
възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.
Регистрационен номер:
600122610
Служителите на „Беларускалий“, участвали в стачки и мирни протести
след манипулираните президентски избори в Беларус от август 2020 г., са
сплашвани и уволнени от ръководството на дружеството. Лукашенко
лично заплашва да замени стачкуващите с миньори от Украйна.
Следователно „Беларускалий“ е отговорно за репресиите срещу
гражданското общество в Беларус и подкрепя режима на Лукашенко.

3.6.2022 г.

Адрес:, 35 Masherova
Ave. , 220002, Minsk,
Belarus

3.6.2022 г.

Дата на регистрация:
13.9.2013 г.
Регистрационен номер:
192050251
Телефон: +375 (17)
-309-30-10 +375 (17)309-30-30

„Беларуска калийна компания“ АД е експортният клон на беларуския
държавен производител на поташ „Беларускалий“. „Беларускалий“ е един
от най-големите източници на приходи за режима на Лукашенко.
Доставките от “Беларуска калийна компания“ представляват 20% от
световния износ на поташ.
Държавата гарантира монополните права на „Беларуска калийна
компания“ върху износа на калиеви торове. Благодарение на
преференциалното третиране от страна на властите на Беларус,
дружеството получава значителни приходи. Следователно „Беларуска
калийна компания“ се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.
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Акционерно дружество
„Belarusian Potash
Company“

Причини за вписването

(изписване на руски език)

Открытое акционерное
общество
„Беларуськалий“

29.

Идентификационни данни

BG

Транслитерация на
изписването на руски език

Имена

E-мейл: info@belpc.by

3.6.2022 г.

Дружество с ограничена
отговорност „Inter
Tobacco“

Дата на регистрация:
10.10.2002 г.
Регистрационен номер:
808000714
31.

Адкрытае акцыянернае
таварыства „Нафтан“
Открытое акционерное
общество „Нафтан“

Адрес: Novopolotsk 1,
211440 Vitebsk
Region/Oblast, Belarus
Дата на регистрация:
1992 г.
Регистрационен номер:
300042199

32.

Отворено акционерно
Адкрытае акцыянернае Адрес: 18 Ordzhonikidze
дружество „Grodno
таварыства „Гродзенская St., 230771,
Tobacco Factory Neman“ тытунёвая фабрыка
Grodno/Hrodna, Belarus
„Нёман““
Дата на регистрация:
Oткрытое акционерное 30.12.1996 г.
общество „Гродненская
Регистрационен номер:
табачная фабрика Неман“
500047627

3.6.2022 г.

Следователно „Интер Табак“ се възползва от режима на Лукашенко.

В качеството си на държавно предприятие „Нафтан“ ОАД е основен
източник на приходи и чуждестранна валута за режима на Лукашенко.
Следователно „Нафтан“ се възползва от режима на Лукашенко и го
подкрепя.

3.6.2022 г.

Служителите на „Нафтан“, участвали в стачки и мирни протести след
манипулираните президентски избори в Беларус от август 2020 г., са
сплашвани и уволнени от ръководството на дружеството. Следователно
„Нафтан“ е отговорно за репресиите срещу гражданското общество в
Беларус и подкрепя режима на Лукашенко.
„Гродненска тютюнева фабрика Неман“ ОАД е беларуско държавно
предприятие и един от основните източници на приходи за режима на
Лукашенко. Делът на дружеството на тютюневия пазар в Беларус възлиза
на 70—80%. Следователно „Гродненска тютюнева фабрика Неман“ се
възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

3.6.2022 г.
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Отворено акционерно
дружество „Naftan“

„Интер Табак“ ООД е част от тютюнопроизводителния отрасъл в Беларус.
Дружеството има значителен дял от доходоносния вътрешен пазар на
цигари в Беларус. С указ, подписан от Александр Лукашенко, на
дружеството се предоставя изключителното право да внася тютюневи
изделия в Беларус. Освен това Лукашенко приема президентски указ за
преначертаване на границите на столицата на Беларус, Минск, така че да
се задели земя за фабриката на „Интер Табак“, вероятно с цел отклонение
от данъчно облагане. „Интер Табак“ е собственост на Алексей Олексин и
членове на близкия му семеен кръг (притежава се от дружеството „Енерго
ойл“ на А. Олексин.)

BG

Таварыства з
Адрес:, 131
абмежаванай адказнасцю Novodvorskiy village,
„Iнтэр Табак“
Novodvorskiy village
council, Minsk District,
Общество с
223016 Minsk
ограниченной
Region/Oblast, Belarus
ответственностью „Интер
(Minsk Free Economic
Тобако“
Zone)

3.6.2022 г.

30.

Произведените в Беларус марки на „Гродненска тютюнева фабрика Неман“
са сред най-широко разпространените цигари, внасяни контрабандно в
Съюза като част от доходоносната търговия с контрабандни тютюневи
изделия. В схемата за контрабанда се използват железопътни вагони на
беларуските държавни дружества „Белураскалий“ и „Гродно азот“.
Следователно „Гродненска тютюнева фабрика Неман“ допринася за
улесняването на незаконния трансфер на стоки с ограничен достъп на
територията на Съюза.

L 153/9

Beltamozhservice

„Белтаможсервис“ е държавно дружество и е най-голямото държавно
логистично дружество в Беларус. То е тясно свързано с беларуските власти
и участва в контрабандата и реекспорта на стоки от Беларус за Русия.
Дружеството се възползва от връзките си с беларуските власти и осигурява
значителни приходи за режима на Лукашенко. Следователно
„Белтаможсервис“ се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

3.6.2022 г.

„Белкоммунмаш“ е беларуски производител на превозни средства за
обществен транспорт. Александр Лукашенко насърчава дейността на
„Белкоммунмаш“, като гарантира, че дружеството изпълнява договорните
си задължения към своите партньори, и използва влиянието си в подкрепа
на неговата стопанска дейност. Следователно „Белкоммунмаш“ се
възползва от режима на Лукашенко.

3.6.2022 г.

BG

Рэспублiканскае
Адрес: 223049, Minsk
унiтарнае прадпрыемства Region/Oblast, Minsk
„БЕЛМЫТСЭРВIС“
district, Shchomyslitsky s
/ s, 17th km. MinskРеспубликанское
Dzerzhinsk,
унитарное предприятие
administrative building,
„БЕЛТАМОЖСЕРВИС“
office 75
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33.

Дата на регистрация:
9.6.1999 г.
Регистрационен номер:
101561144
34.

Belteleradio Company /
National State Television
and Radio Company of
the Republic of Belarus

Адкрытае акцыянернае
таварыства "Кiруючая
кампанiя холдынгу
„Белкамунмаш“

Адрес: 64B-2
Perekhodnaya St.,
220070 Minsk, Belarus

Дата на регистрация:
Открытое акционерное 13.8.1991 г.
общество „Управляющая
Регистрационен номер:
компания холдинга
100205408
„Белкоммунмаш““

Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампанiя
Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпания

„Белкоммунмаш“ уволнява работници като наказание за протестите им
срещу манипулирането на резултата от президентските избори през
2020 г. и следователно носи отговорност за репресиите срещу
гражданското общество и подкрепя режима на Лукашенко.

Адрес: 9. Makayonka St., „Белтелерадиокомпания“ е държавно дружество за телевизионно и
Minsk, Belarus
радиоразпръскване и контролира седем телевизионни канала и пет
радиостанции в Беларус. След манипулираните президентски избори през
Дата на регистрация:
август 2020 г. „Белтелерадиокомпания“ уволнява протестиращи
14.9.1994 г.
работници в контролираните от дружеството медии и ги заменя с руски
медийни служители. Следователно дружеството носи отговорност за
Регистрационен номер:
репресиите над гражданското общество.
100717729
Уебсайт: tvr.by

3.6.2022 г.“
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35.

Отворено акционерно
дружество „Managing
Company of Holding
„Belkommunmash““

Телевизионните канали и радиостанциите под надзора на
„Белтелерадиокомпания“ активно разпространяват пропаганда, като по
този начин подкрепят режима на Лукашенко.

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/877 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението
в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу 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 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на
положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (1),
като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност и на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006 (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2006 се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС.

(3)

С Решение (ОВППС) 2022/882 на Съвета (3) се разширява обхватът на санкциите, с цел да продължат да се прилагат
заключенията на Европейския съвет от 24 март 2022 г. вследствие на участието на Беларус в неприемливата и
незаконна руска военна агресия срещу Украйна, която съгласно международното право се определя като акт на
агресия.

(4)

С оглед на сериозността на положението е необходимо да се предприемат допълнителни мерки. Следователно, с
Решение (ОВППС) 2022/882 се разширява списъкът на образуванията, подлежащи на ограничения по отношение на
разрешенията за продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии с двойна употреба и стоки и
технологии, които биха могли да допринесат за военния и технологичен напредък на Беларус или за развитието на
сектора на отбраната и сигурността на Беларус. С Решение (ОВППС) 2022/882 също така се разширява списъкът на
беларуските кредитни институции и техните беларуски дъщерни дружества, които подлежат на ограничителни
мерки по отношение на предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както следва:
1) Член 1щб се заменя със следното:
„Член 1щб
1.
Забранява се предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, които се използват за обмен на
финансови данни, на юридическите лица, образуванията и органите, изброени в приложение ХV, или на всяко
юридическо лице, образувание и орган, установени в Беларус, в които над 50 % от правото на собственост се притежават
пряко или непряко от образувание, посочено в приложение ХV.
(1) ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието
на Беларус в руската агресия срещу Украйна (ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1).
(3) Решение (ОВППС) 2022/882 на Съвета от 3 юни 2022 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителни
мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (ОВ L 153, 3.6.2022 г.).
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2.
За всяко юридическо лице, образувание и орган, посочени в приложение ХV, забраната, посочена в параграф 1, се
прилага от посочената за нея дата в същото приложение. Забраната се прилага от посочената дата за всяко юридическо
лице, образувание и орган, установени в Беларус, в които над 50 % от правото на собственост се притежават пряко или
непряко от образувание, посочено в приложение ХV.“
2) В член 9 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Държавите членки установяват система от санкции, включително по целесъобразност наказателно-правни
санкции, приложими при нарушение на разпоредби на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за
осигуряване на прилагането им. Предвидените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите членки също предвиждат подходящи мерки за конфискация на облагите от тези нарушения.“
3) Приложение V към Регламент (ЕО) № 765/2006 се заменя с текста, съдържащ се в приложение I към настоящия
регламент
4) Приложение XV към Регламент (ЕО) № 765/2006 се заменя с текста, съдържащ се в приложение II 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 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
„ПРИЛОЖЕНИЕ V
СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1д, ПАРАГРАФ 7, ЧЛЕН 1е, ПАРАГРАФ 7 И
ЧЛЕН 1еа, ПАРАГРАФ 1

Министерство на отбраната на Беларус
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC
AGAT - Electromechanical Plant OJSC
AGAT - SYSTEM
ATE - Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport CJSC
BSVT-New Technologies
Отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област
Вътрешни войски към Министерството на вътрешните работи на Република Беларус
KGB Alpha
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheeled Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Държавен орган за военната промишленост на Република Беларус
Комитет за държавна сигурност на Република Беларус
Transaviaexport Airlines JSC
Volatavto OJSC“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
„ПРИЛОЖЕНИЕ XV
СПИСЪК НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1щб
Наименование на юридическото лице, образувание или орган

Дата на прилагане

Belagroprombank

20 март 2022 г.

Bank Dabrabyt

20 март 2022 г.

Development Bank of the Republic of Belarus (Банка за
развитие на Република Беларус)

20 март 2022 г.

Belinvestbank (Беларуска банка за развитие и възстановяване)

14 юни 2022 г.

“

3.6.2022 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/878 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 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
по-специално член 14, параграф 1 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)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и продължава да
осъжда действията и политиките, които подкопават териториалната цялост на Украйна.

(3)

Съюзът осъжда по възможно най-категоричен начин зверствата, за които се съобщава, че са извършени от
въоръжените сили на Руската федерация в Буча и други украински градове. Съюзът подкрепя всички мерки, с които
да се гарантира, че за нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от
въоръжените сили на Руската федерация в Украйна, ще бъде потърсена отговорност.

(4)

Предвид сериозността на положението Съветът смята, че в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕС)
№ 269/2014 списък на физически и юридически лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни
мерки, следва да бъдат добавени 65 лица и 18 образувания.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменен,

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 на 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 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA

(1) ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.

Следните лица и образувания се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:

L 153/16

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ЛИЦА
Име

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV
(на руски: Азатбек
Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Полковник, командир на 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова
армия на Руската федерация
Гражданство: руско

Основания

Дата на вписване

Полковник Азатбек Асанбекович Омурбеков е командир на 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част и носи прякора „Касапина от
Буча“ поради пряката си отговорност за убийства, изнасилвания и изтезания в
Адрес: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Буча.
Motostrelkovy passage, 3.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

BG

„1111

Идентифицираща информация

Пол: мъжки

Andrei Boevich KURBANOV Полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
(на руски: Андрей Боевич
федерация
КУРБАНОВ)
Дата на раждане: 7.1.1970 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 4615 949409
Номер на национален документ за самоличност:
У-184386

Андрей Боевич Курбанов е полковник от 64-та отделна мотострелкова бригада
на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

3.6.2022 г.
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1113.

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV
(на руски: Вячеслав
Сергеевич КЛОБУКОВ)

Идентифицираща информация

Полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 19.11.1978 г.
Пол: мъжки
Паспорт №: 8001 142195

Вячеслав Сергеевич Клобуков е полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

Гражданство: руско

Основания

3.6.2022 г.

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-703443
1114.

Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 0801 547363

Александър Викторович Винс е полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
T-194304
1115.

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV
(на руски: Александр
Леонидович ШЕРШНЕВ)

Полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 14.1.1978 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 3802 634927

Александър Леонидович Шершнев е полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.
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Aleksandr Viktorovich VINS Полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
(на руски: Александр
федерация
Викторович ВИНС)
Дата на раждане: 24.1.1969 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-529191
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1116.

Sergei Aleksandrovich
VETROV
(на руски: Сергей
Александрович ВЕТРОВ)

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Сергей Александрович Ветров е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 25.9.1982 г.
Пол: мъжки
Паспорт №: 6804 36337

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

Гражданство: руско
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Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
X-296449
1117.

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV

(на руски: Руслан Овсепович
МИТЯЕВ)
Дата на раждане: 30.10.1978 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 6002 284996

Руслан Овсепович Митяев е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-052935
1118.

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO
(на руски: Андрей
Николаевич ЕРМИШКО)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 5.11.1972 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 1202 583493

Андрей Николаевич Ермишко е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.
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Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-639041

3.6.2022 г.

1119.

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV

Основания

Дата на вписване

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Максим Алексеевич Платоненков е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 3.1.1980 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 5003 593303

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

(на руски: Максим
Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Идентифицираща информация

3.6.2022 г.

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-874515
1120.

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV

Дата на раждане: 5.9.1979 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 7600 562816

Владимир Викторович Матафонов е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-594713
1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV
(известен още като Dmitrii
Ivanovich LVIV)
(на руски: Дмитрий
Иванович ЛЬВОВ)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 15.8.1975 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 7603 794013

Дмитрий Иванович Лвов е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Владимир
Викторович МАТАФОНОВ)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-620752

L 153/19

1122.

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII

Основания

Дата на вписване

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Евгений Валериевич Ладиженский е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 1.1.1977 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 8103 551489

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

(на руски: Евгений
Валерьевич
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Идентифицираща информация

L 153/20

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-853407
1123.

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN

Дата на раждане: 19.9.1976 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 0402 274319

Дмитрий Викторович Пахандрин е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-620770
1124.

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

(на руски: Анатолий
Александрович ШИПИЦЫН) Дата на раждане: 12.9.1977 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 5301 903199

Анатолий Александрович Шипицин е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Дмитрий
Викторович ПАХАНДРИН)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-607350

3.6.2022 г.

1125.

Идентифицираща информация

Denis Nikolaevich DEEV

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
(на руски: Денис Николаевич
федерация
ДЕЕВ)
Дата на раждане: 30.7.1977 г.
Пол: мъжки
Паспорт №: 9002 427497

Денис Николаевич Деев е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

Гражданство: руско

Основания

3.6.2022 г.

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-624703
1126.

Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 1804 68726

Олег Юриевич Бухвалов е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-584921
1127.

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO
(на руски: Дмитрий
Александрович СМОЛЯГО)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 27.12.1976 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 2702 603048

Дмитрий Александрович Смоляго е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Oleg Iurievich BUKHVALOV Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
(на руски: Олег Юрьевич
федерация
БУХВАЛОВ)
Дата на раждане: 20.5.1979 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-670103

L 153/21

1128.

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Алексей Вячеславович Болшаков е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

(на руски: Алексей
Вячеславович БОЛЬШАКОВ) Дата на раждане: 15.3.1976 г.
Пол: мъжки
Паспорт №: 0802 576504

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

Гражданство: руско

L 153/22

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-053364
1129.

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN

(на руски: Роман
Владимирович НАДЕЖДИН) Дата на раждане: 21.7.1977 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 1002 570526

Роман Владимирович Надеждин е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-874071
1130.

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

(на руски: Виктор
Владимирович ФИЛИППОВ) Дата на раждане: 27.10.1972 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 0502 898734

Виктор Владимирович Филипов е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-721933

3.6.2022 г.

1131.

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

3.6.2022 г.

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Игорь Евгеньевич Федотов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Игорь Евгеньевич
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
ФЕДОТОВ)
Дата на раждане: 9.12.1980 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 6602 516592
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
845762

3.6.2022 г.

1133.

German Nikolaevich
KULEMIN

3.6.2022 г.

(известен още като Faik
Samaddin MAMMADOV)
(на руски: Фаик Самеддин
оглы МАМЕДОВ)

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Герман
Николаевич КУЛЕМИН)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Герман Николаевич Кулемин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 29.3.1982 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 6702 594036
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
949685

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Фаик Мамедов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на 35-а
35-а общовойскова армия на Руската федерация общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и измъчвала
цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват престъпления срещу
Дата на раждане: 24.11.1978 г.
човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 9902 119102
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
802348

3.6.2022 г.

Име

L 153/23

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Roman Victorovich BURDO Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Роман Викторович Бурдо е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Роман Викторович
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
БУРДО)
Дата на раждане: 26.11.1980 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 1003 651875
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1083746

3.6.2022 г.

1135.

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Дмитрий Аркадьевич Козлов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 11.10.1978 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0801 272127
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1088985

3.6.2022 г.

Ivan Alexandrovich KURKIN Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Иван Александрович Куркин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Иван
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Александрович КУРКИН)
Дата на раждане: 17.1.1982 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0804 232754
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1091451

3.6.2022 г.

1136.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Дмитрий
Аркадьевич КОЗЛОВ)

BG

1134.

L 153/24

Име

3.6.2022 г.

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Evgeny Yurievich
VAZHENOV

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Евгений Юрьевич Важенов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
(на руски: Евгений Юрьевич Дата на раждане: 27.1.1985 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
ВАЖЕНОВ)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 1005 944897
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1092162

3.6.2022 г.

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Дмитрий Юлианович Ионов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Дмитрий
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Юлианович ИОНОВ)
Дата на раждане: 3.7.1965 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 1005 724322
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1093778

3.6.2022 г.

1139.

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Александр
Анатольевич КОЧЕРГИН)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Александр Анатольевич Кочергин е майор от 64-та отделна мотострелкова
35-а общовойскова армия на Руската федерация бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
Дата на раждане: 10.12.1971 г.
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0803 940939
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1093786

BG

1137.

3.6.2022 г.

Име

L 153/25

1140.

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV
(на руски: Александр
Владимирович КОПЫЛОВ)

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Александр Владимирович Копылов е майор от 64-та отделна мотострелкова
35-а общовойскова армия на Руската федерация бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
Дата на раждане: 29.9.1980 г.
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 7301 420589
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1094262

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Максим Владимирович Чернышев е майор от 64-та отделна мотострелкова
35-а общовойскова армия на Руската федерация бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
(на руски: Максим
Дата на раждане: 8.10.1980 г.
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0810 999451
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1094540

3.6.2022 г.

1142.

Stanislav Igorevich
MAKAROV

3.6.2022 г.

(на руски: Станислав
Игорьевич МAКАРОВ)

Официален вестник на Европейския съюз

1141.

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Станислав Игорьевич Макаров е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 16.8.1982 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0810 953377
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1095194

L 153/26

Име

3.6.2022 г.

1143.

Andrey Nikolaevich
IVANOV
(на руски: Андрей
Николаевич ИВАНОВ)

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Андрей Николаевич Иванов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 26.2.1981 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 2701 493476
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1095611

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Сергей Генадьевич Перешивкин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
(на руски: Сергей
Дата на раждане: 19.1.1973 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0804 277244
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1100141

3.6.2022 г.

1145.

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV

3.6.2022 г.

(на руски: Алексей
Владимирович ПРЫСЕВ)

Официален вестник на Европейския съюз

1144.

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Алексей Владимирович Прысев е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 25.11.1975 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0501 704733
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 20. 3.2002 г.

3.6.2022 г.

Име

Номер на документа за самоличност: У-360702
Вътрешноорганизационен номер: 1100633

L 153/27

1146.

Идентифицираща информация

Основания

Sergey Viktorovich
RUDENKO

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Сергей Викторович Руденко е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
(на руски: Сергей Викторович Дата на раждане: 7.10.1975 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
РУДЕНКО)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0801 524291
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 14. 3.2002 г.

Дата на вписване

L 153/28

Име

Номер на документа за самоличност: У-268570
Вътрешноорганизационен номер: 1100637
1147.

(на руски: Ольга
Александровна ХАМЕНОК)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Ольга Александровна Хаменок е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 14.12.1981 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Тя ръководи действията на своята военна част.
Пол: женски
Следователно е отговорна за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 6004 190824
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 10.10.2003 г.
Номер на документа за самоличност: Ф-142685
Вътрешноорганизационен номер: 1102882

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Olga Aleksandrovna
KHAMENOK

3.6.2022 г.

1148.

Идентифицираща информация

Основания

3.6.2022 г.

BG

Dmitriy Gennadevich LEVIN Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Дмитрий Геннадьевич Левин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Дмитрий
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Геннадьевич ЛЕВИН)
Дата на раждане: 25.10.1982 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0804 98883
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 30. 6.2003 г.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Име

Номер на документа за самоличност: У-268857
Вътрешноорганизационен номер: 1103126
1149.

(на руски: Дмитрий
Алексеевич ГОНЧАР)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Дмитрий Алексеевич Гончар е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 31.1.1970 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0802 562844
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 27.5.2002 г.
Номер на документа за самоличност: У-265899
Вътрешноорганизационен номер: 1103591

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Dmitriy Alekseevich
GONCHAR

L 153/29

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN
(на руски: Сергей Сергеевич
ЗОРИН)

Идентифицираща информация

Основания

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Сергей Сергеевич Зорин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на 35-а
35-а общовойскова армия на Руската федерация общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и измъчвала
цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват престъпления срещу
Дата на раждане: 25.10.1982 г.
човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 7503 78809
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 2.3.2003 г.

Дата на вписване

L 153/30

Име

Номер на документа за самоличност: X-115531
Вътрешноорганизационен номер: 1166487
1151.

(на руски: Александр
Александрович ПОТАПОВ)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Александр Александрович Потапов е майор от 64-та отделна мотострелкова
35-а общовойскова армия на Руската федерация бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
Дата на раждане: 8.5.1981 г.
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 6603 808655
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 29.4.2003 г.
Номер на документа за самоличност: X-078567
Вътрешноорганизационен номер: 1170231

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Aleksandr Aleksandrovich
POTAPOV

3.6.2022 г.

1152.

Stepan Viktorovich
GRIGOROV
(на руски: Степан
Викторович ГРИГОРОВ)

Идентифицираща информация

Основания

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Степан Викторович Григоров е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 26.3.1979 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 8110 342164
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 9.7.2010 г.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Име

Номер на документа за самоличност: Ф-594680
Вътрешноорганизационен номер: 1194779
1153.

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Сергей Викторович Мосалев е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
(на руски: Сергей Викторович Дата на раждане: 19.1.1978 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
МОСАЛЕВ)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0802 688231
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 18.10.2015 г.
Номер на документа за самоличност: Ф-866954
Вътрешноорганизационен номер: 2737869

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Sergey Viktorovich
MOSALEV

L 153/31

1154.

Идентифицираща информация

Основания

3.6.2022 г.

BG

Valentin Pavlovich LUTSAK Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Валентин Павлович Луцак е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Валентин
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Павлович ЛУЦАК)
Дата на раждане: 5.4.1979 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 5004 572078
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 28.8.2004 г.

Дата на вписване

L 153/32

Име

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-879492
Вътрешноорганизационен номер: 3102560
Sergey Nikolaevich
BORISENKO
(на руски: Сергей
Николаевич БОРИСЕНКО)

Майор от 64. самостоятелна мотострелкова
Сергей Николаевич Борисенко е майор от 64. самостоятелна мотострелкова
бригада на 35-та общовойскова армия на Руската бригада на 35-та общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
федерация
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Дата на раждане: 15.3.1978 г.
Той ръководи действията на своята военна част.
Гражданство: руско
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
Пол: мъжки
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Паспорт №: 0503 357858
Дата на издаване: 30.1.2003 г.
Номер на документа за самоличност: У-268030
Вътрешноорганизационен номер: 3127462

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

1155.

3.6.2022 г.

1156.

Marina Alexandrovna
MORDASHOVA

Основания

Дата на вписване

Марина Мордашова е съпруга на Алексей Мордашов, председател на
дружеството Severgroup. Алексей Мордашов е прехвърлил акциите си в
пътническия гигант TUI и златодобивното дружество Nordgold на обща
стойност над 1,5 млрд. евро на съпругата си Марина Мордашова чрез различни
офшорни компании, включително Unifirm Limited, Ondero Limited и Ranel
Assets Limited, които са притежавани или контролирани от Марина
Мордашова. Следователно Марина Мордашова е физическо лице, свързано с
включено в списъка лице, което носи отговорност за подкрепата на действия или
политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна, и за това, че осигурява финансова и материална подкрепа и извлича
ползи от лицата, вземащи решения в Русия, отговорни за анексирането на Крим
и дестабилизирането на Украйна.

3.6.2022 г.

Началник на Националния център за управление Генерал-полковник Михаил Мизинцев е началник на Националния център за
на отбраната на Руската федерация, генералуправление на отбраната на Руската федерация. Мизинцев е получил прякора
полковник
„касапина от Мариупол“ и е идентифициран като командващ обсадата на
Мариупол, където е взаимствал тактики, използвани преди това в обсадата на
Дата на раждане: 10.9.1962 г.
Алепо, Сирия, за да ръководи бомбардировките на Мариупол от руските сили.
Мизинцев е обвинен по-специално в организирането на бомбардировките на
Място на раждане: Аверинская, Сямженски
град Мариупол, при които са убити хиляди цивилни, включително
район, Вологодска област.
обстрелването на родилния дом в Мариупол и театъра, довело до убийството на
Гражданство: руско
стотици деца. Следователно Михаил Мизинцев е физическо лице, което носи
отговорност за, подкрепя или осъществява действия или политики,
Пол: мъжки
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 17.5.1979 г.
Гражданство: руско
Пол: женски
Свързани лица:
Alexey Mordashov (съпруг)
Kirill Mordashov (доведен син)
Nikita Mordashov (доведен син)
Свързани образувания:

BG

(на руски: Марина
Александровна
МОРДАШОВА)

Идентифицираща информация

3.6.2022 г.

Име

Ondero Limited, Британски Вирджински острови

Ranel Assets Limited, Британски Вирджински
острови
Rayglow Limited, Кипър
ServerGroup LLC (Руска федерация)
KN-Holding LLC (САЩ)
Nordgold
1157.

Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV
(на руски: Михаил
Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Официален вестник на Европейския съюз

Unifirm Limited, Кипър

L 153/33

1158.

Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA
(на руски: Елизавета
Дмитриевна ПЕСКОВА)

(известен още като Nikolay
Dmitriyevich
CHOLES/CHOULZ)
(на руски: Николай
Дмитриевич ПЕСКОВ)

Дата на вписване

Заместник-председател на Фондацията за развитие Елизавета Пескова е дъщеря на Дмитрий Песков, прессекретар на президента на
на руско-френските исторически инициативи
Руската федерация Владимир Путин, който е включен в списъка съгласно
Решение 2014/145/ОВППС.
Дата на раждане: 9.1.1998 г.
Елизавета Пескова е заместник-председател на Фондацията за развитие на рускоМясто на раждане: Москва, Руска федерация
френските исторически инициативи и основател на фирма за комуникации. Тя
придобива тези доходоносни постове и води луксозен начин на живот
Гражданство: руско
благодарение на връзките на баща си.
Пол: женски
Следователно тя е свързана с включено в списъка лице, което активно подкрепя
Свързано(и) лице(а): Dmitriy Peskov (баща)
действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и
сигурността в Украйна.

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 3. 2.1990 г.

3.6.2022 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 721123760

Дата на издаване: 12.9.2012 г.
(известен също като Николай
Дата на изтичане: 12.9.2022 г.
Дмитриевич ЧОУЛЗ)
Номер на национален документ за самоличност:
4516913332
Свързано(и) лице(а): Dmitriy Peskov (баща)

Николай Песков е син на Дмитрий Песков, прессекретар на президента на
Руската федерация Владимир Путин, който е включен в списъка съгласно
Решение 2014/145/ОВППС.
Николай Песков използва богатството и парите на баща си и следователно се
облагодетелства пряко от тясната връзка с него. Следователно той е свързан с
включено в списъка лице, което активно подкрепя действия или политики,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

Официален вестник на Европейския съюз

Nikolay Dmitriyevich
PESKOV

Основания

BG

1159.

Идентифицираща информация

L 153/34

Име

3.6.2022 г.

1160.

Tatiana Aleksandrovna
NAVKA
(на руски: Татьяна
Александровна НАВКА)

Идентифицираща информация

Дата на раждане: 13.4.1975 г.
Място на раждане: Украйна
Гражданство: руско

1161.

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYАNOV

Дата на раждане: 22.8.1984 г.
Място на раждане: Люберци, Москвска област,
Руска федерация
Гражданство: руско
Пол: мъжки

3.6.2022 г.

Татяна Навка е съсобственик на дружества и имущество, намиращи се inter alia в
Кримски полуостров, който е незаконно анексирани от Руската федерация.
Следователно тя подкрепя действия, подкопаващи или застрашаващи
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Освен това
тя е свързана с включено в списъка лице, което активно подкрепя действия или
политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в
Украйна.
Сергей Савостянов е руски държавник и политик. На 8 септември 2019 г. е
избран за член на Московската градска дума.
Като отрича териториалната цялост на независимите държави и насърчава
възстановяването на границите на бившия Съюз на съветските социалистически
републики, той публично подкрепя действията на Руската федерация в Украйна.
Следователно той е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или
политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в
Украйна.

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Сергей
Владимирович
САВОСТЬЯНОВ)

Член на Московската градска дума.

Татяна Навка е съпруга на Дмитрий Песков, прессекретар на президента на
Руската федерация Владимир Путин, който е включен в списъка съгласно
Решение 2014/145/ОВППС.

Дата на вписване

BG

Пол: женски

Основания

3.6.2022 г.

Име

L 153/35

1162.

Andrei Yurievich LIPOV
(на руски: Андрей Юрьевич
ЛИПОВ)

Идентифицираща информация

Основания

Андрей Липов е началник на Руската федерална служба за надзор на
комуникациите, информационните технологии и средствата за масово
осведомяване (Roskomnadzor) Roskomnadzor е основен инструмент за
налагане на цензура и репресии срещу свободните медии в Русия.

Дата на раждане: 23.11.1969 г.

В качеството си на ръководител на Roskomnadzor Андрей Липов е отговорен за
решенията, довели до цензура и затварянето на независими руски медии.

Място на раждане: Москва, Руска федерация
Гражданство: руско

3.6.2022 г.

BG

Началник на Руската федерална служба за надзор
на комуникациите, информационните технологии
и средствата за масово осведомяване
(Роскомнадзор)

Дата на вписване

L 153/36

Име

Тези действия създават цензурирано информационно пространство, което
насърчава, подпомага и подкрепя руската въоръжена агресия срещу Украйна.

Пол: мъжки

Следователно Андрей Липов е отговорен за активната подкрепа или
осъществяването на действия или политики, подкопаващи или застрашаващи
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и
стабилността и сигурността в Украйна.
1163.

Volodymir Vasilyovich
SALDO
(украински: Володимир
Васильович САЛЬДО)

Член на Херсонския градски съвет, член на
Спасителния комитет за мир и ред в Херсон.

През март 2022 г. Володимир Салдо отива на митинг в подкрепа на руската
агресия срещу Украйна и след това участва в създаването на т.нар. Спасителен
комитет за мир и ред., орган за сътрудничество с руската окупация в Херсонска
Бивш кмет на Херсон (2002–2012 г.) и бивш член
област. Володимир Салдо подкрепя и насърчава политики, подкопаващи
на парламента (Партията на регионите,
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.
2012–2014 г.).
Дата на раждане: 12.6.1956 г.
Гражданство: украинско
Пол: мъжки

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Освен това под ръководството на Андрей Липов Roskomnadzor активно
подкопава териториалната цялост на Украйна с подкрепата си за сепаратистките
райони в страната, т.нар. „републики“ в Донбас, и по-специално за Денис
Пушилин, ръководител на т.нар. „Донецка народна република“.

3.6.2022 г.

1164.

Основания

Дата на вписване

3.6.2022 г.

(украински: Кирило
Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Председател на Спасителния комитет за мир и ред През март 2022 г. Кирило Стремоусов участва в създаването на т.нар.
в Херсон.
Спасителен комитет за мир и ред, орган за сътрудничество с руската окупация в
Херсонска област.
Дата на раждане: 1976 г.
Стремоусов подкрепя и насърчава политики, които подкопават териториалната
Гражданство: руско
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.
Пол: мъжки

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO

Член на Спасителния комитет за мир и ред в
Херсон, бивш заместник-кмет на Херсон.

3.6.2022 г.

(украински: Сергiй
Миколайович ЧЕРЕВКО)

Дата на раждане: 11.8.1975 г.
Гражданство: украинско

През март 2022 г. Серхий Черевко участва в създаването на т.нар. Спасителен
комитет за мир и ред, орган за сътрудничество с руската окупация в Херсонска
област.

BG

1165.

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV

Идентифицираща информация

3.6.2022 г.

Име

Черевко подкрепя и насърчава политики, които подкопават териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Пол: мъжки
Tetiana KUZMICH
(украински: Тетяна
КУЗЬМIЧ)

Член на Спасителния комитет за мир и ред в
Херсон.
Бивш заместник-кмет на Херсон.
Председател на организацията на гражданското
общество „Руско национално общество Rusich“.
Дата на раждане: 10.4.1968 г.
Гражданство: украинско
Пол: женски

През март 2022 г. Татяна Кузмич участва в създаването на т.нар. Спасителен
комитет за мир и ред, орган за сътрудничество с руската окупация в Херсонска
област.
Кузмич подкрепя и насърчава политики, които подкопават териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

1166.
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1167.

Galina Viktorivna
DANILCHENCKO

Идентифицираща информация

Назначена от руските окупационни сили за
изпълняваща длъжността кмет на Мелитопол.

(украински: Галина
Дата на раждане: 1964 г.
Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)
Гражданство: Украйна

1168.

Petr AKOPOV
(на руски Петр АКОПОВ)

Галина Данилченко е изпълняваща длъжността кмет на град Мелитопол.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

На 4 март 2022 г. законният кмет на Мелитопол е отвлечен от руските сили и тя
е назначена да го замести. Освен това Данилченко прави няколко изявления в
подкрепа на присъствието на Русия в нейния град и призовава населението да не
се противопоставя на окупатора.

BG

Пол: женски

Основания

В това си качество следователно тя подкрепя и насърчава политики, които
подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.
3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Длъжност: Руски пропагандист: колумнист в РИА Пьотр Акопов е руски пропагандист и колумнист в РИА Новости – руска
Новости
държавна информационна агенция под ефективния държавен контрол на
„Россия Сегодня“. Той е централна фигура в правителствената пропаганда и автор
Дата на раждане: 7.10.1968 г.
на статии, в които отрича правото на Украйна на държавност и призовава за
„денацификация“, както и за „деукранизация“ на страната, като популяризира
Гражданство: руско
идеята, че Украйна следва да бъде неразделна част от Русия.
Пол: мъжки
Следователно Пьотр Акопов е отговорен за, подкрепя или осъществява действия
или политики, които подкопават или застрашават териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в
Украйна.
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Име

3.6.2022 г.

1169.

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV
(на руски: Тимофей
Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Victoria NIKIFOROVA

Дата на вписване

Длъжност: Руски пропагандист: колумнист в РИА Тимофей Сергейцев е руски пропагандист и колумнист в РИА Новости - руска
Новости
държавна информационна агенция под ефективния държавен контрол на
„Россия Сегодня“. Той е централна фигура в правителствената пропаганда и е
Дата на раждане: 3.11.1963 г.
автор на статии, в които отрича правото на Украйна на държавност и призовава
за „денацификация“, както и за „деукранизация“ на страната, като популяризира
Гражданство: руско
идеята, че Украйна следва да бъде неразделна част от Русия.
Пол: мъжки
Следователно Тимофей Сергейцев е отговорен за, подкрепя или осъществява
действия или политики, които подкопават или застрашават териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и
сигурността в Украйна.

3.6.2022 г.

Длъжност: Руски пропагандист: работи в РИА
Новости

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 12.6.1971 г.
Място на раждане: Москва, Руска федерация
Гражданство: руско
Пол: женски

Виктория Никифорова е руски пропагандист и колумнист в РИА Новости - руска
държавна информационна агенция под ефективния държавен контрол на
„Россия Сегодня“. Тя е централна фигура в правителствената пропаганда и
отрича правото на Украйна да съществува, както и способността на украинския
народ да взема решения самостоятелно. Описва украинския народ като народ „с
промит мозък“ и „взет за заложник“ и по този начин насърчава позитивното
отношение към руската агресия срещу Украйна.
Следователно Виктория Никифорова е отговорна за, подкрепя или осъществява
действия или политики, които подкопават или застрашават териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и
сигурността в Украйна.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Виктория
НИКИФОРОВА)

Основания

BG

1170.

Идентифицираща информация

3.6.2022 г.

Име
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Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Alina Maratovna KABAEVA Длъжност: Председател на Съвета на директорите Алина Кабаева е председател на Съвета на директорите на Националната
на Националната медийна група (NMG)
медийна група (NMG), холдинг, който притежава големи дялове в почти всички
(a.k.a. Alina Maratovna
големи руски федерални медии, които възпроизвеждат пропагандата на руското
KABAYEVA)
Дата на раждане: 12.5.1983 г.
правителство. Тя е бивша руска гимнастичка и бивш член на Държавната дума.
Свързана е тясно с президента Владимир Путин.
(на руски: Алина Маратовна Място на раждане: Ташкент, Узбекистан
КАБАЕВА)
Следователно тя е отговорна за подкрепата на действия и политики, които
Гражданство: руско
подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна,
Пол: женски
както и стабилността и сигурността в Украйна. Освен това тя е свързана с
включено в списъка лице, отговорно за действията, които подкопават
Свързани образувания: Национална медийна
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и
група (NMG)
стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепящо тези действия.

3.6.2022 г.

1172.

Aleksandra MELNICHENKO Дата на раждане: 21.4.1977 г.

3.6.2022 г.

Място на раждане: Белград, Сърбия
Свързано лице: Andrey Igorevich Melnichenko
(съпруг)
Гражданство: сръбско, хърватско
Пол: женски
Паспорт №: Хърватски паспорт №: 094949450
(дата на изтичане: 23.12.2023 г.)

Следователно тя е свързана с видни бизнесмени, осъществяващи дейност в
икономически сектори, които осигуряват значителен източник на приходи за
правителството на Руската федерация, което е отговорно за анексирането на
Крим и дестабилизирането на Украйна. Освен това Андрей Игоревич
Мельниченко подкрепя или осъществява действия или политики, които
подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

Официален вестник на Европейския съюз

(На сръбски: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

Александра Мельниченко е съпруга на Андрей Игоревич Мельниченко, руски
индустриалец, притежаващ най-големия производител на торове EuroChem
Group и въгледобивното дружество SUEK. Александра Мельниченко се
възползва добре от финансовото състояние на съпруга си и извлича облаги от
него. Заедно с него тя притежава два мансардни апартамента на стойност над 30
милиона долара. През март 2022 г. Александра Мельниченко замени съпруга си
като нов действителен собственик на Firstline Trust, управляван от Linetrust
PTC Ltd, дружество, което представлява крайния собственик на EuroChem
Group.

BG
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Име

3.6.2022 г.

1173.

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV
(Эдуард Юрьевич
ХУДАЙНАТОВ)

Идентифицираща информация

Основания

Дата на раждане: 11.9.1960 г.

3.6.2022 г.

BG

Едуард Юревич Худайнатов е руски бизнесмен, осъществяващ дейност в
енергийния сектор. Собственик е на „Независима нефтена и газова компания“
Място на раждане: Шимкент, СССР(понастоящем
(NOC, Нефтегазхолдинг), едно от най-големите руски частни дружества и един
Казахстан)
от водещите производители на нефт, който извършва търсене, проучване и
разработване на нефтени и газови находища, рафиниране на нефт, както и
Гражданство: руско
производство и маркетинг на нефтопродукти. Приходите на дружеството през
Паспорт №: 753296761 (руски)
2015 г. възлизат на 2,2 милиарда щатски долара.
Пол: мъжки
През последните години „Независима нефтена и газова компания“ придоби от

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Име

държавното предприятие Роснефт значителни дялове от дружества, работещи в
енергийния сектор, заедно с техните лицензи за добив. Освен това NOC участва
заедно с Роснефт в проекта „Восток нефт“. Наред с това през последните няколко
години Роснефт е изплатил на Худайнатов 9,6 млрд. долара за дружество, което
притежава нефтено находище в Таймир.

Худайнатов е свързан с руския олигарх Игор Сечин и президента Владимир
Путин.
Худайнатов и Сечин са работили заедно в Роснефт и техните дружества
извършват съвместно стопанска дейност в енергийния сектор.
Худайнатов участва в първата кампания за президентски избори на Путин през
2000 г., като я ръководи в Тюменска област, където е регионален член на Думата
от 1997 г.

Официален вестник на Европейския съюз

През 2019 г. NOC и Роснефт поискаха и получиха от президента Путин
привилегии във връзка с добивната си дейност в Арктика.
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Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Отличен е с Ордена за заслуги за отечеството за „укрепване на позицията на
Русия на световния енергиен пазар и подобряване на перспективите ѝ за
инвестиции“.

1174.

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN
(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Дата на раждане: 1996 г.
Гражданство: руско
Идентификационен номер на данъкоплатеца
780103765308

Павел Пригожин е син на Евгений Пригожин, виден руски бизнесмен, тясно
свързан с президента Путин и руското Министерство на отбраната. Евгений
Пригожин е спонсор и неофициален ръководител на групата „Вагнер“,
некорпоративна военна единица, базирана в Русия, отговорна за разполагането
на наемници на групата „Вагнер“ в Украйна.

Павел Пригожин е собственик на пет дружества, притежавани преди това от
майка му Любов Валентиновна Пригожина: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park
Premium LLC, Lakhta Park LLC и Lakhta Plaza LLC,.
Като такъв той е тясно свързан с видни бизнесмени или юридически лица,
образувания или органи, осъществяващи дейност в икономически сектори,
които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на
Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на
Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

„Concord“, известно също като „КОМБИНАТ ПИТАНИЯ КОНКОРД ООО“,
Свързани лица: Евгений Викторович Пригожин
(баща), Любов Валентиновна Пригожина (майка), дружество, което Евгений Пригожин основава и притежава до ноември 2019 г.,
и група от други свързани с него дружества, включително „Concord
Полина Евгениевна Пригожина (сестра)
Management and Consulting LLC“ и „Megaline LLC“, се ползват от големи
Свързани образувания: Lakhta Park, Lakhta Park обществени поръчки с руското Министерство на отбраната след незаконното
Premium, Lakhta Plaza, Turtrans
анексиране на Крим от Руската федерация и окупацията на Източна Украйна от
подкрепяните от Русия сепаратисти.
Пол: мъжки

BG

Следователно Едуард Юревич Худайнатов е виден бизнесмен, осъществяващ
дейност в икономически сектори, които осигуряват значителен източник на
приходи на правителството на Руската федерация. Той се облагодетелства от
правителството на Руската федерация и е свързан с включените в списъка лица.
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Име

3.6.2022 г.

1175.

Идентифицираща информация

Arkady Yurievich VOLOZH Длъжност: съосновател и главен изпълнителен
директор на Яндекс Н.В.
(Аркадий Юрьевич ВОЛОЖ)
Дата на раждане: 11.2.1964 г.

Основания

Дата на вписване

Аркадий Юревич Волож е руски бизнесмен с бизнес интереси в областта на
информационните технологии и технологиите. Той е основател и главен
изпълнителен директор на Яндекс. Яндекс е най-голямата интернет компания в
Русия, която управлява най-популярната търсачка в Русия.

3.6.2022 г.“;

Официален вестник на Европейския съюз

Волож е виден бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори,
които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на
Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на
Украйна. Освен това като основател и главен изпълнителен директор на Яндекс
той оказва материална или финансова подкрепа на правителството на Руската
федерация и е отговорен за подкрепата на действия или политики, подкопаващи
или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на
Украйна.

BG

Място на раждане: Атирай, Казахстанска съветска
Руски държавни банки като Сбербанк и ВТБ са акционери и инвеститори в
социалистическа република, СССР (понастоящем
Яндекс.
Казахстан)
През 2019 г. Яндекс прие да се извърши преструктуриране, по силата на което
Гражданства: руско, малтийско
беше дадена „златна акция“ на новосформираната Фондация от обществен
интерес, създадена за да „защитава интересите на Руската федерация“. Чрез
Пол: мъжки
Фондацията от обществен интерес правителството на Руската федерация може да
налага вето върху определени въпроси като продажбата на материална
интелектуална собственост и продажбата или предаването на лични данни на
руски потребители на чуждестранни дружества — като това са въпроси, за
които се счита, че засягат „националния интерес“ на Русия. Яндекс е отговорен и
за популяризирането на държавните медии и посланията им в резултатите при
търсене, както и за декласирането и премахването на критикуващо Кремъл
съдържание, като съдържание, свързано с агресивната война на Русия срещу
Украйна.

3.6.2022 г.

Име
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„84.

JSC GARNIZON
(на руски: АО Гарнизон)

Идентифицираща информация

Адрес: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24,
Moscow, Russia 115035; building 1.

Телефон: +7 (499) 790-92-12
Уебсайт: http://ao-garnizon.ru
Имейл: info@ao-garnizon.ru
85.

JSC OBORONENERGO

Телефон: +7 (495) 532-13-06
Уебсайт: https://oboronenergo.su
Имейл: info@oen.su

JSC Garnizon е холдингово дружество под контрола на Министерството на
отбраната на Руската федерация. Неговата структура включва повече от 60
образувания. То изпълнява задачи, определени от Министерството на отбраната,
и защитава интересите на въоръжените сили на Руската федерация. Действало е
като възлагащ орган на обществените поръчки в интерес на Министерството на
отбраната.

3.6.2022 г.

Следователно това е юридическо лице, което осигурява материална или
финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за
анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.
JSC Oboronenergo е военен доставчик на енергия, който по силата на държавни
договори предоставя услуги за доставка на електроенергия на руски военни
единици и други образувания под контрола на Министерството на отбраната.
Участва в модернизацията на военновъздушната база в Кореновск, която по
време на непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу
Украйна се използва от въоръжените сили на Руската федерация за извършване
на нападения по цели, разположени в Украйна.
Следователно дружеството осигурява материална подкрепа на правителството
на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането
на Украйна, и се облагодетелства от него. То оказва и материална подкрепа за
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна.

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: АО Оборонэнерго)

Адрес: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane,
11, Russia

Дата на вписване

BG

Пощенски адрес: Sadovnicheskaya 53, Moscow,
Russia 115035

Основания
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2. ОБРАЗУВАНИЯ
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86.

OJSC Ulyanovsk
Automobile Plant (UAZ)

Идентифицираща информация

Адрес: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast, 432008

87.

JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)

Адрес: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya
Olenya, 15A, building 1

Уебсайт: https://voentelecom.ru
Имейл: info@voentelecom.ru

3.6.2022 г.

Освен това дружеството осигурява материална подкрепа на правителството на
Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на
Украйна, и се облагодетелства от него. То носи отговорност за материалната
подкрепа на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна.
Voentelecom е водещият доставчик на телекомуникационни услуги за
Министерството на отбраната на Руската федерация. Правителството на Руската
федерация признава Voentelecom за дружество от федерално значение. То
извършва поддръжка и ремонт на ИТ инфраструктурата, военното
комуникационно оборудване, комуникационните линии и електронното военно
оборудване на въоръжените сили на Руската федерация, включително на
територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол. То разработва
единна автоматизирана цифрова комуникационна система за руската армия.
Дружеството осигурява на руския военноморски флот защитена широколентова
радиокомуникация, включително на територията на незаконно анексирания
Кримски полуостров. Voentelecom си сътрудничи с Rostec при разработването
на LTE стандарта на територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол.
Следователно дружеството осигурява материална и финансова подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна, и се облагодетелства от него. То оказва и
материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: АО „Воентелеком“) Телефон: +7 (495) 609-50-05 , +7 (985)
900-50-05

UAZ е руски производител на автомобили. Дружеството предоставя на
въоръжените сили на Руската федерация превозните средства UAZ Patriot,
използвани от руската армия по време на непровокираната и неоправдана
военна агресия срещу Украйна.

Дата на вписване

BG

(на руски: ООО
Телефон: +7 (8422) 40-91-09
„Ульяновский
Уебсайт: https://uaz.global/
автомобильный завод“( УАЗ))
Имейл: mm.medvedev@dnd.team

Основания

3.6.2022 г.

Име
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88.

JSC VOENTORG
(на руски: АО „Военторг“)

Идентифицираща информация

Адрес: Russia, Moscow, 115035,
Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3
Телефон: +7 (495) 609-5200
Уебсайт: http://www.oaovoentorg.ru
Свързани образувания: Дъщерни дружества:
JSC „Voentorg-West“;
JSC „Voentorg-South“;
JSC „Voentorg-Center“;

Дата на вписване

Voentorg е изпълнител на Министерството на отбраната на Руската федерация.
Предоставя кетъринг и перални услуги, както и военни униформи за
въоръжените сили на Руската федерация. Освен това дъщерното дружество на
Voentorg, Voentorg Retail, продава тениски на руската армия с военния символ
Z, използван от руските пропагандисти за популяризиране на непровокираната
и неоправдана руска военна агресия срещу Украйна.

3.6.2022 г.

BG

Имейл: info@oaovoentorg.ru

Основания
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Име

Следователно то осигурява материална или финансова подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна. Освен това дружеството подкрепя материално
или финансово действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

JSC „Voentorg-Vostok“;
Voentorg-Retail LLC
89.

VOENTEKSTILPROM LLC
(на руски: ООО
ВоенТекстильПром)

Адрес: 115446, Moscow, Kolomensky proezd,
13a, Russia
Телефон: 8-499-444-32-84;
Факс: 8-499-611-90-46
Уебсайт: https://voentekstilprom.ru/
Имейл: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom произвежда облекло за нуждите на правителството на Руската
федерация. Предприятието доставя облекло на руската армия като част от
държавна поръчка в областта на отбраната. То произвежда полевите униформи
за националната гвардия на Русия и ризите за войниците от руския
военноморски флот и националната гвардия на Русия.
Следователно това е юридическо лице, което осигурява материална или
финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за
анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, или което извлича
ползи от него.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

JSC „Voentorg-Moscow“;

3.6.2022 г.

90.

Идентифицираща информация

Адрес: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow,
123001

(на руски: СК
НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Тел.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19
Факс: +7 (495) 788-81-16
Уебсайт: www.nsg-ins.ru
Имейл: info@nsg-ins.ru

Дата на вписване

Independent Insurance Group Ltd е застраховател на руски дружества от
отбранителната промишленост. Дружеството е включено в списъка на
застрахователите, които предоставят застрахователни услуги за международен
превоз на военни стоки. То си сътрудничи с руски държавни дружества и ги
застрахова, особено във военния и отбранителния сектор. Independent
Insurance Group Ltd е основен застраховател на риска на Rostec – руският
държавен конгломерат в областта на отбраната. Дружеството е сред спонсорите
и участниците в Международния военнотехнически форум „Army2022“,
организиран от Министерството на отбраната на Руската федерация.

3.6.2022 г.

BG

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP

Основания

PJSC KAMAZ изв. също като Адрес: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye
KAMAZ PTC
Chelny, Respublika Tatarstan, 423827
(на руски: ПАО „КАМАЗ“)

Телефон: +7 (800) 555-00-99
Уебсайт: https://kamaz.ru/en
Имейл: callcentre@kamaz.ru

92.

JSC KRONSHTADT
TEKHNOLOGII Group of
Companies

Адрес: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18,
bldg. 9, Descartes Business Center, Russia /
199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky
island, 54/4

(на руски: Кронштадттехнологии группа компаний Телефон: +7 (495) 748-35-77,
АО)
+7 (495) 230-00-36 (Москва);

+7 (812) 449-90-90 (Санкт Петербург)
Уебсайт: https://kronshtadt.ru

KAMAZ е руски разработчик и производител на превозни средства и военно
оборудване. Дружеството произвежда KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ6560, използвани от въоръжените сили на Руската федерация по време на
непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.

3.6.2022 г.

Следователно то носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна.
JSC Kronshtadt Tekhnologii е руски военен изпълнител, който разработва и
произвежда оборудване, софтуер и интегрирани решения за безпилотни
летателни апарати и за руската отбранителна промишленост. Въоръжените сили
на Руската федерация използват безпилотни летателни апарати Orion,
произведени от Kronshtadt Tekhnologii, по време на непровокираната и
неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Следователно то носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална или
финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за
анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, или извлича ползи от
него.
91.

3.6.2022 г.

Име

Следователно той носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна.

Имейл: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru
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93.

Management Company
Tatneft-Neftekhim LLC

Идентифицираща информация

Адрес: 423580, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

(на руски: OOO УК Татнефть- Телефон: +7(8555) 49-73-42 , +7(8555)
Нефтехим)
49-75-86,
Уебсайт: www.neftehim.tatneft.ru
Имейл: nhk@tnnh.tatneft.ru
Свързани образувания:
JSC Nizhnekamskshina;
LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory
JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

Management Company Tatneft-Neftekhim управлява и координира дъщерните
дружества за гуми на Tatneft, които включват TD KAMA, Nizhnekamskshina и
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Дружеството обединява всички предприятия,
свързани с бизнеса с гуми на Tatneft, и управлява тяхното производство, процеси
на планиране, бизнес операции, човешки ресурси и връзки с обществеността.

3.6.2022 г.

TD KAMA – главен дистрибутор на продуктите от бизнеса с гуми на Tatneft,
доставя гуми на въоръжените сили на Руската федерация и на Националната
гвардия на Руската федерация. Nizhnekamskshina произвежда гумите,
монтирани на бронираните превозни средства от типа K4386 Typhoon-VDV.
Продуктите на Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant включват гуми KAMA NU402,
които са монтирани на пехотните превозни средства TIGR, превозващи
подвижни противотанкови ракети Kornet. Въоръжените сили на Руската
федерация използват бронирани превозни средства K4386 Typhoon-VDV,
пехотни превозни средства TIGR и подвижни противотанкови ракети Kornet по
време на непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу
Украйна.

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);
TD ‘Kama’ Trading House;
LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;
LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;
JSC Yarpolimermash-Tatneft;
LLC Energoshinservis

Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна.

Официален вестник на Европейския съюз

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

Дата на вписване

BG

Факс: +7(8555) 49-75-86

Основания
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Име

3.6.2022 г.

94.

Идентифицираща информация

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Адрес: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone,
Plant, LLC
Republic of Tatarstan, Russia
Телефон: +7 (8555) 49-73-40
Уебсайт: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru
Имейл: nkastp@tatneft.ru
Свързани образувания:
Tatneft
Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim
Nizhnekamskshina
PJSC Nizhnekamskshina
(на руски: ПАО
„Нижнекамскшина“)

Адрес: 423570, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, Russia
Телефон: +8 555 49-79-30,
Факс: 8 (555) 24-15-70
Уебсайт: https://shinakama.tatneft.ru
Имейл: nksh@tatneft.ru
Свързани образувания:
Tatneft
Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim

3.6.2022 г.

То произвежда гумите KAMA NU402, които са монтирани на пехотните
превозни средства TIGR, превозващи подвижни противотанкови ракети Kornet.
Въоръжените сили на Руската федерация използват пехотни превозни средства
TIGR и подвижни противотанкови ракети Kornet по време на непровокираната
и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.
Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна.
Nizhnekamskshina е водещият производител на гуми в Русия. Дружеството е
дъщерно на Tatneft. То произвежда гуми с марките KAMA и Viatti. Неговите
продукти включват гуми с двойна употреба и гуми за военни превозни средства,
доставяни на правителството на Руската федерация. Nizhnekamskshina
произвежда гумите, монтирани на бронираните превозни средства от типа
K4386 Typhoon-VDV. Въоръжените сили на Руската федерация използват
K4386 Typhoon-VDV по време на непровокираната и неоправдана военна
агресия на Русия срещу Украйна.
Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

95.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant произвежда гуми с пълен металокорд.
Дружеството е дъщерно на Tatneft. Неговите продукти се доставят на
Министерството на отбраната на Руската федерация.

Дата на вписване

BG

(на руски: ООО
Нижнекамский завод
грузовых шин)

Основания

3.6.2022 г.

Име

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant
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96.

Идентифицираща информация

LLC TD KAMA

Адрес: 423570, Russia, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24,
(на руски: ООО ТД „КАМА”)
room 402
Телефон: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10
Имейл: info@td-kama.com

Дата на вписване

TD KAMA е главен дистрибутор на продуктите от бизнеса с гуми на Tatneft,
които се произвеждат от Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant и
Nizhnekamskshina. Доставя гуми на въоръжените сили на Руската федерация и
на националната гвардия на Руската федерация.

3.6.2022 г.

Продуктите на Nizhnekamskshina, чийто дистрибутор е TD KAMA, включват
гуми с двойна употреба и гуми за военни превозни средства, доставяни на
правителството на Руската федерация. Nizhnekamskshina произвежда гумите,
монтирани на бронираните превозни средства от типа K4386 Typhoon-VDV.
Продуктите на Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, чийто дистрибутор е TD
KAMA, включват гуми KAMA NU402, които са монтирани на пехотните
превозни средства TIGR, превозващи подвижни противотанкови ракети Kornet.
Въоръжените сили на Руската федерация използват бронирани превозни
средства K4386 Typhoon-VDV, пехотни превозни средства TIGR и подвижни
противотанкови ракети Kornet по време на непровокираната и неоправдана
военна агресия на Русия срещу Украйна.

BG

Уебсайт: https://www.td-kama.com

Основания

OJSC Balashikha Casting and Адрес: Entuziastov sh., 4, Balashikha,
БЛМЗ е руски механо-леярен завод. Доставя материали, използвани за
Mechanical Plant
Moskovskaya oblast, 143900, Russian Federation производството на оръжия, на руските доставчици на военно оборудване, които
са санкционирани от Съюза с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи
(на руски: ОАО
Телефон: +7 (495) 639-94-94
положението в Украйна.
Балашихинский литейноУебсайт: https://www.blmz.ru
механический завод)
Той е доставчик по договор на въоръжените сили на Руската федерация.
Предоставя оборудване и материали за производството на няколко самолета и
Имейл: info@blmz.ru
изв. също като OJSC BLMZ
хеликоптера, включително хеликоптера Ka-52, които са използвани от
въоръжените сили на Руската федерация по време на непровокираната и
(на руски: ОАО БЛМЗ)
неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.

3.6.2022 г.
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Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна.
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Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Следователно той носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това той осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.
JSC REMDIZEL
(на руски: АО „Ремдизель“)

Адрес: 423800 , Republic of Tatarstan ,
Naberezhnye Chelny , Menzelinsky tract, 40,
Russia

3.6.2022 г.

KAMAZ
99.

JSC SUKHOI Company
(на руски: ПАО Компания
„Сухой“)

Адрес: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, Sukhoi е руски производител на въздухоплавателни средства. Въоръжените сили
23B, PO box 604
на Руската федерация използваха произведени от Sukhoi бойни самолети по
време на непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу
Телефон: +7 (499) 550-01-06
Украйна.
Уебсайт: https://www.sukhoi.org
Следователно той носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
Имейл: info@sukhoi.org
и независимостта на Украйна.
Свързани образувания:
United Aircraft Corporation (дружество майка)

3.6.2022 г.
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Remdizel произвежда и ремонтира колесни и верижни превозни средства.
Дружеството произвежда Typhoon K-63968 – превозни средства със защита
срещу мини и нападения от засада, които са използвани от въоръжените сили на
Руската федерация по време на непровокираната и неоправдана военна агресия
Телефон: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00
на Русия срещу Украйна.
Уебсайт: http://www.remdizel.com
Следователно то носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
Имейл: remdizel@kamaz.ru
и независимостта на Украйна.
Свързани образувания:
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JSC „121 AIRCRAFT REPAIR Адрес: Russia, 143079, Moscow region,
PLANT“
Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

101.

National Settlement
Depository (NSD)

121 Aircraft Repair Plant ремонтира самолети Su-25, Su-27 и MiG-29. Това е
единственото предприятие в Русия, което едновременно ремонтира и
модернизира самолетите Su-25 в съответствие с версията Su-25 SM. Su-25 SM
са използвани от въоръжените сили на Руската федерация по време на
непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.

3.6.2022 г.

Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална или финансова
подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на
Крим и дестабилизирането на Украйна, или извлича ползи от него.

Адрес: Spartakovskaya street 12, 105066,
Moscow, Russian Federation

NSD е руска небанкова финансова институция и централен депозитар на ценни
книжа на Русия. Тя е най-големият депозитар на ценни книжа в Русия по
пазарна стойност на акции и дългови ценни книжа, държани на отговорно
Вид образувание: Небанкова кредитна институция
пазене, и единственият, който има достъп до международната финансова
акционерно дружество
система.
Дата на регистрация: 27.6.1996 г.
Призната е от правителството и Централната банка на Русия за финансова
институция от системно значение за Русия. Играе съществена роля за
Държавен регистрационен номер: 3294
функционирането на финансовата система на Русия и за връзката на страната с
Първичен държавен регистрационен номер:
международната финансова система, като по този начин пряко и косвено дава
1027739132563
възможност на руското правителство да участва в нейните дейности, политики и
ресурси.
Идентификационен номер на
данъкоплатеца: 7702165310 / 770101001
Основно място на стопанска дейност: Руска
федерация
Свързани образувания: мажоритарен акционер/ Притежава се почти изцяло от Московската борса, чиято мисия е да предостави
дружество майка при 99,997 % (не е включено в всеобхватен достъп до руските финансови пазари. Московската борса на свой
списъка индивидуално):
ред, чрез ролята си и акционерите си, е до голяма степен под контрола на
руското правителство. Следователно NSD е образувание или орган, който
Public Joint-Stock Company „Moscow Exchange
осигурява материална или финансова подкрепа на правителството на Руската
MICEX-RTS“ (Московската фондова борса или
федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.
MOEX), Официален адрес: 13, Bolshoy Kislovsky
per, 125009 Moscow, Russian Federation,

3.6.2022 г.“.
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(на руски: Национальный
расчетный депозитарий)

Дата на вписване
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(на руски: Акционерное
Телефон: +7(498) 677-95-11
общество „121 авиационный
Уебсайт: https://121arz.ru
ремонтный завод”)
Имейл: info@121arz.ru

Основания
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Идентификационен номер на данъкоплатеца:
7702077840,
Първичен държавен регистрационен номер:
1027739387411
3.6.2022 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/879 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на
Русия, дестабилизиращи положението в 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 (ОВППС) 2022/884 на Съвета от 3 юни 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС
относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),
като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност и на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2).

(2)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на
Съвета (3).

(3)

На 3 юни 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/884 за изменение на Решение2014/512/ОВППС и за
налагане на допълнителни ограничителни мерки в различни сектори.

(4)

С Решение (ОВППС) 2022/884 се разширява забраната за предоставяне на специализирани услуги за финансови
съобщения, като в нейния обхват се включват три допълнителни руски кредитни институции.

(5)

С Решение (ОВППС) 2022/884 се разширява и списъкът на лицата, свързани с руската отбранителна и промишлена
база, на които се налагат по-строги ограничения за износа на стоки и технологии с двойна употреба и на стоки и
технологии, които могат да допринесат за технологичния напредък в сектора на отбраната и сигурността на Русия.

(6)

Счита се също така за целесъобразно да бъде разширен списъкът на контролираните изделия, които биха могли да
допринесат за военния и технологичен напредък на Русия или за развитието на нейния сектор на отбраната и
сигурността.

(7)

С Решение (ОВППС) 2022/884 се удължава преустановяването на лицензите за излъчване в Съюза на руски медии,
които са под постоянния контрол на руското ръководство.

(8)

Руската федерация предприе системна международна кампания за медийна манипулация и изопачаване на фактите, за
да засили стратегията си за дестабилизация на съседните ѝ държави и на Съюза и неговите държави членки.
По-специално мишена на пропагандата многократно и последователно бяха европейски политически партии,
особено по време на изборите, като мишена са и гражданското общество, лицата, търсещи убежище, руски етнически
малцинства, полови малцинства, както и функционирането на демократичните институции в Съюза и неговите
държави членки.

(9)

С цел да обоснове и подкрепи агресията си срещу Украйна, Руската федерация предприе продължителни и
съгласувани пропагандни дейности, насочени към гражданското общество в Съюза и в съседните държави, като
сериозно изопачава и манипулира фактите.

(1) ОВ L 153, 3.6.2022 г., стр. .
(2) Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия,
дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).
(3) Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия,
дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).
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(10)

Тези пропагандни дейности се осъществяват чрез редица медии под постоянния пряк или непряк контрол на
ръководството на Руската федерация. Подобни действия представляват съществена и пряка заплаха за обществения
ред и сигурността на Съюза. Споменатите медии са от съществено значение и допринасят за обосноваването на
агресията срещу Украйна и за подкрепата на тази агресия, както и за дестабилизирането на съседните на Украйна
държави.

(11)

С оглед на сериозната обстановка и в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, е
необходимо в съответствие с основните права и свободи, признати в Хартата на основните права, по-специално с
правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, както е признато в член 11 от нея, да се
въведат допълнителни ограничителни мерки за преустановяване на дейността по излъчване на такива медии в Съюза,
или на излъчванията им, насочени към Съюза. Мерките следва да се запазят докато се сложи край на агресията срещу
Украйна и докато Руската федерация и свързаните с нея медии престанат да извършват пропагандни действия срещу
Съюза и неговите държави членки.

(12)

Целесъобразно е на Съвета да се предоставят изпълнителни правомощия да решава чрез актове за изпълнение и след
разглеждане на съответните факти дали ограничителните мерки да станат приложими на датата, посочена в
настоящия регламент, по отношение на едно или няколко образувания, изброени в приложение VI към настоящия
регламент.

(13)

В съответствие с основните права и свободи, признати в Хартата на основните права, и по-специално с правото на
свобода на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива и правото на
собственост, както са признати в членове 11, 16 и 17 от нея, тези мерки не пречат на въпросните медии и техния
персонал да извършват в Съюза дейности, различни от излъчване, например проучвания и интервюта. По-специално
тези мерки не променят задължението за зачитане на правата, свободите и принципите, посочени в член 6 от
Договора за Европейския съюз, включително в Хартата на основните права, както и в конституциите на държавите
членки, в рамките на съответното им приложно поле.

(14)

С Решение (ОВППС) 2022/884 се налага и забрана за рекламирането на продукти или услуги с всякакво съдържание,
произведени или излъчени от руските медии, които са под постоянния контрол на руското ръководство в зависимост
от преустановяването на лицензите за излъчване.

(15)

С Решение (ОВППС) 2022/884 също така се налагат забрани за закупуване, внос или трансфер в държавите членки,
пряко или непряко, на суров нефт и на някои нефтопродукти с произход от Русия или изнасяни от Русия, както и за
застраховане и презастраховане на морския транспорт на такива стоки до трети държави. За тази цел са предвидени
подходящи преходни периоди.

(16)

Поради географското положение на няколко държави членки, което създава специфична зависимост от суровия нефт,
внасян от Русия по тръбопровод, като в краткосрочен план липсва жизнеспособна алтернатива за доставки, забраните
за внос на суров нефт от Русия следва временно да не се прилагат, докато Съветът реши друго, за вноса на суров нефт
по тръбопровод от Русия в тези държави членки. Посочените държави членки следва да предприемат всички
необходими мерки за получаване на алтернативни доставки, за да гарантират, че забраните за вноса по тръбопровод
на суров нефт от Русия започват да се прилагат във възможно най-кратък срок.

(17)

Необходимо е да се забрани последващото прехвърляне, транспортиране или препродажба на суров нефт от Русия,
доставен в държава членка по тръбопровод, на други държави членки или на трети държави, както и да се забрани,
след изтичането на преходен период от осем месеца, по-нататъшното прехвърляне, транспортиране или препродажба
на нефтопродукти, получени от такъв суров нефт, на други държави членки. Поради специфичната зависимост на
Чехия от такива нефтопродукти следва да ѝ бъде предоставен допълнителен десетмесечен срок за получаване на
алтернативни доставки.

(18)

Поради особената географска експозиция на България, за ограничен период от време следва да бъде предоставена
специална дерогация от забраната за внос на суров нефт с морски транспорт („суров нефт, превозван по море“) и на
нефтопродукти. Поради специфичната ситуация в Хърватия, свързана с необходимостта нейната рафинерия да
осигурява редовни доставки на вакуумен газьол за функционирането си, следва да бъде възможно националният
компетентен орган да разрешава закупуването, вноса или трансфера на руски вакуумен газьол за определен период от
време при определени условия.

3.6.2022 г.
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(19)

Ако доставката на суров нефт по тръбопровод от Русия за държава членка без излаз на море бъде прекъсната по
причини извън контрола на тази държава членка, вносът на суров нефт по море от Русия в тази държава членка
следва да бъде разрешен чрез извънредна временна дерогация до възобновяването на доставките по тръбопровод или
докато Съветът реши, че забраната за внос на суров нефт, доставян по тръбопровод, следва да се прилага по
отношение на тази държава членка.

(20)

В случай на внезапно прекъсване на доставките на нефт, независимо дали по тръбопровод или превозвани по море,
държавите членки следва да действат в дух на солидарност и регионално сътрудничество, като включват както
публичните органи, така и енергийните предприятия, в тясна координация в рамките на Групата за координация в
областта на нефта, с оглед на евентуалното пускане в обращение на запаси от нефт, включително запаси от нефт за
извънредни ситуации, и други мерки, включително снабдяването с подходяща смес, както е предвидено в техните
национални планове за действие при извънредни ситуации или както е договорено в съответствие с Директива
2009/119/ЕО. Този ангажимент за солидарност и сътрудничество е от особено значение с оглед на агресията на
Русия срещу Украйна и възможно прекъсване на доставките на руски суров нефт или рафинирани нефтопродукти в
региона, по-специално за тръбопроводите или черноморските пристанища. Комисията ще наблюдава пазарите и
сигурността на доставките и ще докладва редовно на Съвета, като при необходимост ще прави предложения за
повишаване на сигурността на доставките.

(21)

В съответствие с принципа за свободно транзитно преминаване забраните за закупуване, внос или трансфер на суров
нефт, превозван по море, и на някои нефтопродукти от Русия следва да не засягат закупуването, вноса или трансфера
на такива стоки, които са с произход от трета държава и само преминават транзитно през Русия. По-специално, тези
забрани не следва да се прилагат в случаите, когато Русия е посочена като държава на износ в митническите
декларации, ако държавата на произход на суровия нефт и другите нефтопродукти е посочена в тези декларации като
трета държава.

(22)

Националните органи следва да извършват необходимите проверки, за да гарантират, че транзитът на стоки от трети
държави не води до заобикаляне на забраните. Ако има достатъчно доказателства, че вносът на стоки от трети
държави води до заобикаляне на забраната, този внос следва да се забрани.

(23)

Освен това с Решение (ОВППС) 2022/884 се налагат забрани за предоставянето на Русия на консултантски услуги,
свързани със счетоводство, одит, данъци и водене на счетоводни книги, както и на консултантски услуги по
управление и стопанска дейност и връзки с обществеността.

(24)

За да се гарантира гладкото прилагане на член 5м от Регламент (ЕС) № 833/2014, е целесъобразно срокът за
прекратяване на дейностите, предвиден в параграфи 2 и 3 от посочения член, да бъде удължен от 10 май 2022 г. до
5 юли 2022 г.

(25)

Целесъобразно е да се поясни, че с настоящия регламент не се възпрепятства получаването на плащания от
юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка, от
техния руски партньор съгласно договори, свързани със стоките и технологиите, изброени в приложение X към
Регламент (ЕС) № 833/2014, сключени преди 26 февруари 2022 г. и изпълнени от съответното юридическо лице,
образувание или орган преди 27 май 2022 г.

(26)

Като взе предвид приложение II към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари
2005 г. относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките
чуждестранни инвестиции (4), консултантските услуги, свързани със счетоводство, одит, данъци и водене на
счетоводни книги, обхващат отчитането на търговските сделки за предприятията и за други лица; услуги по проверка
на счетоводните записи и финансовите извлечения; данъчно планиране и консултации на предприятията; и
подготовка на данъчна документация. Консултантските услуги по управление и стопанска дейност и връзки с
обществеността обхващат консултиране, ориентиране и практическа помощ, насочени към предприятията с оглед на
стопанската им политика и стратегия, както и във връзка с цялостното планиране, структуриране и контрол в
рамките на дадена организация. Включени са такси за управление, одит на управлението; управление на пазари,
човешки ресурси, управление на производството и консултиране по управление на проекти; и услуги по
консултиране, ориентиране и практическа помощ, свързани с подобряване на общественото мнение за клиентите и
техните отношения с широката общественост и с други институции.

(4) ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23.
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(27)

За да се гарантира правилното прилагане на мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 833/2014, е целесъобразно да се
разшири обхватът на освобождаването от забраната за превоз на стоки от предприятия за автомобилни превози,
установени в Русия, като в него бъдат включени всички дипломатически представителства и консулски служби в
Русия. Целесъобразно е също така да се разшири обхватът на някои освобождавания от забраните за приемане на
депозити и относно формите на доверителна собственост, както и да се пояснят и засилят разпоредбите относно
националните санкции в случай на нарушаване на мерките съгласно посочения регламент.

(28)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно е необходим нормативен акт на равнището на Съюза,
по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(29)

Поради това Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:
1)

В член 2е се добавя следният параграф:
„3.
Забранява се рекламирането на продукти или услуги с всякакво съдържание, произведени или излъчени от
юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, включително чрез предаване или
разпространение чрез какъвто и да е способ, посочен в параграф 1.“

2)

В член 3, параграф 3 буква а) се заменя със следното:
„а) транспортирането на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, освен в случаите, когато това е
забранено съгласно член 3м или член 3н, от или през Русия към Съюза; или“

3)

В член 3а, параграф 2 буква а) се заменя със следното:
„а) това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза, както и за транспорта на
природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, освен в случаите, когато това е забранено съгласно
член 3м или член 3н, от или през Русия към Съюза; или“

4)

В член 3да, параграф 5 буква а) се заменя със следното:
„а) освен в случаите, когато това е забранено съгласно член 3м или член 3н, закупуването, вноса или транспортирането
към Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, титан, алуминий, мед, никел,
паладий и желязна руда, както и някои химични продукти и изделия от желязо, изброени в приложение XXIV;“

5)

В член 3л, параграф 4 буква а) се заменя със следното:
„а) освен в случаите, когато това е забранено съгласно член 3м или член 3н, закупуването, вноса или транспортирането
към Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел,
паладий и желязна руда;“

6)

В член 3л, параграф 4 буква г) се заменя със следното:
„г) работата на дипломатически представителства и консулски служби в Русия, включително делегации, посолства и
мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното
право; или“

7)

Вмъкват се следните членове:
„Член 3м
1.
Забранява се закупуването, вносът или трансферът, пряко или непряко, на суров нефт или на нефтопродукти,
изброени в приложение XXV, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия.
2.
Забранява се прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или
финансова помощ или всякакви други услуги, свързани с посочената в параграф 1 забрана.
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Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат:

а) до 5 декември 2022 г. за еднократни трансакции за краткосрочна доставка, сключени и изпълнени преди тази дата,
или за изпълнението на договори за закупуване, внос или трансфер на стоки, класирани в код по КН 2709 00,
сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори,
при условие че съответните държави членки са уведомили Комисията за тези договори до 24 юни 2022 г., и че
съответните държави членки уведомяват Комисията за еднократните трансакции за краткосрочна доставка в срок от
10 дни от тяхното приключване;
б) до 5 февруари 2023 г. за еднократни трансакции за краткосрочна доставка, сключени и изпълнени преди
посочената дата, или за изпълнението на договори за закупуване, внос или трансфер на стоки, класирани в код по
КН 2710, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива
договори, при условие че съответните държави членки са уведомили Комисията за тези договори до 24 юни
2022 г., и че съответните държави членки уведомяват Комисията за еднократните трансакции за краткосрочна
доставка в срок от 10 дни от тяхното приключване;
в) за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в
приложение XXV, когато тези стоки са с произход от трета държава и само се натоварват, заминават от или
преминават транзитно през Русия, при условие че произходът и собственикът на тези стоки не са руски;
г) за суров нефт, класиран в код по КН 2709 00, който се доставя по тръбопровод от Русия до държавите членки,
докато Съветът вземе решение, че започват да се прилагат забраните по параграфи 1 и 2.
4.
Ако доставките на суров нефт по тръбопровод от Русия за държава членка без излаз на море бъде прекъсната по
причини извън контрола на тази държава членка, чрез извънредна временна дерогация от параграфи 1 и 2 в тази
държава членка може да бъде внесен суров нефт, превозван по море от Русия, класиран в код по КН 2709 00, докато
доставките не бъдат възобновени или докато решението на Съвета, посочено в параграф 3, буква г), се прилага по
отношение на тази държава членка, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
5.
Считано от 5 декември 2022 г. и чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентните органи на България могат да
разрешат изпълнението до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни
договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт,
превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в приложение XXV, с произход от Русия или изнасяни от Русия.
6.
Считано от 5 февруари 2023 г. и чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентните органи на Хърватия могат да
разрешават до 31 декември 2023 г. закупуването, вноса или трансфера на вакуумен газьол, класиран в код по КН
2710 19 71, с произход от Русия или изнасян от Русия, ако са изпълнени следните условия:
a) няма алтернативни доставки на вакуумен газьол; и
б) Хърватия е уведомила Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде предоставено специално
разрешение, най-малко две седмици преди даване на разрешението, и Комисията не е възразила в рамките на този
срок.
7.
Стоките, внасяни вследствие на дерогация, предоставена от компетентен орган съгласно параграф 5 или 6, не се
продават на купувачи, разположени в друга държава членка или в трета държава.
8.
Забранява се трансферът или транспортирането на суров нефт, доставян по тръбопровод до държавите членки,
съгласно предвиденото в параграф 3, буква г), до други държави членки или до трети държави, или продажбата му на
купувачи в други държави членки или в трети държави.

Всички пратки и контейнери с такъв суров нефт носят ясно обозначение „REBCO: износът забранен“.

Считано от 5 февруари 2023 г., когато суров нефт се доставя по тръбопровод в държава членка, съгласно предвиденото
в параграф 3, буква г), се забранява трансферът или транспортирането на нефтопродукти, класирани в код по КН 2710,
които са получени от такъв суров нефт, до други държави членки или трети държави, както и продажбата на такива
нефтопродукти на купувачи в други държави членки или трети държави.
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Чрез временна дерогация забраните, посочени в трета алинея, се прилагат от 5 декември 2023 г. за вноса и трансфера в
Чехия, както и за продажбата на купувачи в Чехия на нефтопродукти, получени от суров нефт, доставен по нефтопровод
в друга държава членка, съгласно предвиденото в параграф 3, буква г). Ако Чехия получи достъп до алтернативни
доставки на такива нефтопродукти преди тази дата, Съветът прекратява тази временна дерогация. В периода до
5 декември 2023 г. обемът на тези нефтопродукти, внесени в Чехия от други държави членки, не надхвърлят средния
обем, внесен в Чехия от тези други държави членки за същия период през последните пет години.
9.
Забраните в параграф 1 не се прилагат за закупуване в Русия на стоките, изброени в приложение XXV, които са
необходими за задоволяване на основните нужди на купувача в Русия или на хуманитарни проекти в Русия.
10.
Държавите членки докладват на Комисията не по-късно от 8 юни 2022 г. и след това на всеки три месеца за
количествата суров нефт, класиран в код по КН 2709 00, внесени по тръбопроводи, съгласно предвиденото в параграф
3, буква г). Данните за вноса следва да бъдат разбити по тръбопроводи. В случай че извънредната временна дерогация,
посочена в параграф 4, се прилага по отношение на държава членка без излаз на море, тази държава членка докладва
на Комисията на всеки три месеца за количествата суров нефт, превозван по море, който тя внася от Русия и който е
класиран в код по КН 2709 00, докато се прилага дерогацията.
В периода до 5 декември 2023 г., посочен в параграф 8, четвърта алинея, държавите членки докладват на Комисията на
всеки три месеца за изнасяните от тях в Чехия количества нефтопродукти, класирани в код по КН 2710 и получени от
суров нефт, доставен по нефтопровод, съгласно превдивеното в параграф 3, буква г).

Член 3н
1.
Забранява се прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или
финансова помощ, свързани с транспортирането, включително чрез прехвърляния между плавателни съдове, към трети
държави на суров нефт и нефтопродукти, изброени в приложение XXV, които са с произход от Русия или които са били
изнесени от Русия.
2.

Забраната по параграф 1 не се прилага по отношение на:

а) изпълнението до 5 декември 2022 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни договори,
необходими за изпълнението на такива договори; или
б) транспортирането на суров нефт или нефтопродукти, изброени в приложение XXV, когато тези стоки са с произход
от трета държава и само се натоварват, заминават от или преминават транзитно през Русия, при условие че
произходът и собственикът на тези стоки не са руски.“
8)

Член 5аа се изменя, както следва:
а) добавя следният параграф:
„2a.
Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на получаването на плащания, дължими от посочените в
него юридически лица, образувания или органи по силата на договори, изпълнявани преди 15 май 2022 г.“;
б) в параграф 3 буква а) се заменя със следното:
„а) освен в случаите, когато това е забранено съгласно член 3м или член 3н, трансакции, които са строго
необходими за прякото или непряко закупуване, внос или транспорт на природен газ и нефт, включително
рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда от или през Русия в
Съюза, държава — членка на Европейското икономическо пространство, Швейцария или Западните Балкани;“;
в) в параграф 3 се добавят следните букви:
„г) трансакции, включително продажби, които са строго необходими за преустановяването до 5 септември 2022 г.
на съвместни предприятия или подобни правни форми, сключени преди 16 март 2022 г., в които участва
посочено в параграф 1 юридическо лице, образувание или орган;
д) трансакции, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги, услуги на център за данни и
предоставянето на услуги и оборудване, необходими за тяхното функциониране, поддръжка, сигурност,
включително предоставяне на защитни стени и услуги на телефонни центрове, на юридическо лице,
образувание или орган, изброени в приложение XIX.“
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Член 5в се заменя със следното:
„Член 5в
1.
Чрез дерогация от член 5б, параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат приемането на такъв депозит
или предоставянето на портфейл, сметка или услуга за доверително пазене при условия, които сметнат за подходящи,
след като установят, че приемането на такъв депозит или предоставянето на портфейл, сметка или услуга за
доверително пазене е:
а) необходимо за задоволяване на основните нужди на физическо или юридическо лице, образувание или орган,
посочени в член 5б, параграф 1, както и на член на семейството на негова издръжка, включително за хранителни
продукти, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси
за комунални услуги;
б) предназначено изключително за плащането на непрекомерни хонорари за професионални услуги или за
възстановяването на направени разходи за предоставени правни услуги;
в) предназначено изключително за плащания на възнаграждения или такси за услуги за текущо държане или
поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;
г) необходимо 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 дадено въпросното разрешение; или
д) необходимо за официални нужди на дипломатическа мисия, консулска служба или международна организация.
2.
Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено
съгласно параграф 1, буква а), б), в) или д), в двуседмичен срок от предоставянето му.“

10) В член 5е параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Параграф 1 не се прилага за гражданите на държава членка, на държава — членка на Европейското
икономическо пространство, или на Швейцария, или за физическите лица, притежаващи разрешение за временно или
постоянно пребиваване в държава членка, в държава — членка на Европейското икономическо пространство, или в
Швейцария.“
11) Член 5з се заменя със следното:
„Член 5з
1.
Забранява се предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, които се използват за обмен на
финансови данни, на юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XIV, или на всяко
юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия, в които над 50% от правото на собственост се
притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение XIV.
2.
За всички юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение XIV, тази забрана се прилага,
считано от датата, посочена за нея това приложение. Забраната се прилага, считано от същата дата, за всяко
юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия, в които над 50% от правото на собственост се
притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение XIV.“
12) В член 5к, параграф 2 буква д) се заменя със следното:
„д) освен ако не съществува забрана съгласно член 3м или 3н, закупуването, вносът или транспортът на природен газ и
нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда от
или през Русия в Съюза; или“
13) Член 5м се заменя със следното:
„Член 5м
1.
Забранява се регистрирането, предоставянето на седалище, търговски или административен адрес, както и
предоставянето на услуги по управление, на доверителна собственост или друга подобна правна договореност, в която
доверител или бенефициер са:
a) руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия;
б) установени в Русия юридически лица, образувания или органи;
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в) юридически лица, образувания или органи, повече от 50 % от правото на собственост в които се притежава пряко
или непряко от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в буква а) или б);
г) юридически лица, образувания или органи, контролирани от физическо или юридическо лице, образувание или
орган, посочени в буква а), б) или в);
д) физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащи от името или по указание на физическо или
юридическо лице, образувание или орган, посочени в буква а), б), в) или г).
2.
Считано от 5 юли 2022 г. се забранява да се действа или да се договаря друго лице да действа като доверителен
собственик, подставен акционер, директор, секретар или подобна длъжност в доверителна собственост или подобна
правна форма, посочена в параграф 1.
3.
Параграфи 1 и 2 не се прилагат за операции, които са строго необходими за прекратяването до 5 юли 2022 г. на
договори, които не са в съответствие с настоящия член, сключени преди 9 април 2022 г., или на допълнителни
договори, необходими за изпълнението на такива договори.
4.
Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато доверителят или бенефициерът е гражданин на държава членка или
физическо лице, притежаващо разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка.
5.
Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи могат да разрешат при условия, които сметнат за уместни,
услугите, посочени в параграф 2, да продължат и след 5 юли 2022 г.:
а) за завършването до 5 септември 2022 г. на операции, строго необходими за прекратяването на договорите, посочени
в параграф 3, при условие че тези операции са започнали преди 11 май 2022 г.; или
б) по други причини, при условие че доставчиците на услуги не приемат от лицата, посочени в параграф 1, и не
предоставят на такива лица финансови средства или икономически ресурси, пряко или непряко, нито предоставят
по друг начин на тези лица облаги от активи, вложени в доверителна собственост.
6.
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат предоставянето на услугите, посочени
в тези параграфи, при условията, които сметнат за подходящи, след като установят, че това е необходимо за:
a) хуманитарни цели, например предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински
материали, храна или прехвърляне на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации;
б) дейности на гражданското общество, които пряко насърчават демокрацията, правата на човека или принципите на
правовата държава в Русия; или
в) функционирането на доверителна собственост, чиято цел е управлението на професионални пенсионни схеми,
застрахователни полици или схеми с дялово участие на служителите, благотворителни организации, любителски
спортни клубове и средства за ненавършили пълнолетие лица или уязвими пълнолетни лица.
7.
В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение съгласно параграф 5 или 6, предоставилата го държава
членка уведомява Комисията за това.“
14) Вмъква се следният член:

„Член 5н
1.
Забранява се предоставянето, пряко или непряко, на консултантски услуги, свързани със счетоводство, одит,
включително задължителен одит, данъци или водене на счетоводни книги, или на консултантски услуги по
управление и стопанска дейност или връзки с обществеността на:
а) правителството на Русия; или
б) установени в Русия юридически лица, образувания или органи.
2.
Параграф 1 не се прилага за предоставянето на услуги, които са строго необходими за прекратяването до 5 юли
2022 г. на договори, които не са в съответствие с настоящия член, сключени преди 4 юни 2022 г., или на
допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.
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3.
Парaаграф 1 не се прилага за предоставянето на услуги, които са строго необходими за упражняването на правото
на защита в съдебно производство или на правото на ефективни правни средства за защита.
4.
Параграф 1 не се прилага за предоставянето на услуги, предназначени за изключително ползване от юридически
лица, образувания или органи, установени в Русия, които са притежавани или контролирани изцяло или съвместно от
юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка.
5.
Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат посочените в тях услуги при условия,
които сметнат за подходящи, след като установят, че това е необходимо за:
а) хуманитарни цели, като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински
доставки, храна, или прехвърляне на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации; или
б) дейности на гражданското общество, които пряко насърчават демокрацията, правата на човека или принципите на
правовата държава в Русия.“
15) В член 8 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Държавите членки установяват правила относно санкциите, включително по целесъобразност наказателноправните санкции, приложими за нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими
мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и
възпиращи. Държавите членки предвиждат и подходящи мерки за конфискация на облагите от тези нарушения.“
16) Приложение IV се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.
17) Приложение VII се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.
18) Приложение VIII се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.
19) Приложение XII се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.
20) Приложение XIV се заменя с текста, съдържащ се в приложение V към настоящия регламент.
21) Приложение XV се изменя в съответствие с приложение VI към настоящия регламент.
Тази точка се прилага по отношение на едно или няколко образувания, посочени в приложение VI към настоящия
регламент, считано от 25 юни 2022 г. и при условие че Съветът, след като разгледа съответните случаи, вземе такова
решение с акт за изпълнение.
22) Приложение XXI се изменя в съответствие с приложение VII към настоящия регламент.
23) Добавя се приложение XXV в съответствие с приложение VIII 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 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение IV към Регламент (ЕС) № 833/2014 се добавят следните физически или юридически лица, образувания или
органи:
„46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
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Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise ‘Kant’
Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute ‘Argon’
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
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Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’
Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ‘October’
United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’
United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard'“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение VII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:
1) В подкатегория X.A.I.003 от категория I — Електроника, буква а. се заменя със следното:
„а. Честотни преобразуватели и специално проектирани компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в
Регламент (ЕС) 2021/821;“
2) Добавят се следните категории:
„Категория IX — Специални материали и свързано с тях оборудване
X.C.IX.001 Изолирани съединения с определен химичен състав в съответствие със забележка 1 към глави 28 и 29 от
Комбинираната номенклатура:
а. В концентрации от 95 тегловни процента или повече, както следва:
1.

Етилендихлорид (CAS 107-06-2);

2.

Нитрометан (CAS 75-52-5);

3.

Пикринова киселина (CAS 88-89-1);

4.

Алуминиев хлорид (CAS 7446-70-0);

5.

Арсен (CAS 7440-38-2);

6.

Арсенов триоксид (CAS 1327-53-3);

7.

Бис(2-хлороетил)етиламинхидрохлорид (CAS 3590-07-6);

8.

Бис(2-хлороетил)метиламинхидрохлорид (CAS 55-86-7);

9.

Трис(2-хлороетил)аминхидрохлорид (CAS 817-09-4);

10. Трибутилфосфит (CAS 102-85-2);
11. Изоцианатометан (CAS 624-83-9);
12. Хиналдин (CAS 91-63-4);
13. 2-бромохлороетан (CAS 107-04-0);
14. Бензил (CAS 134-81-6);
15. Диетилов етер (CAS 60-29-7);
16. Диметилов етер (CAS 115-10-6);
17. Диметиламиноетанол (CAS 108-01-0);
18. 2-метоксиетанол (CAS 109-86-4);
19. Бутирилхолинестераза (BCHE);
20. Диетилентриамин (CAS 111-40-0);
21. Дихлорометан (CAS 75-09-2);
22. Диметиланилин (CAS 121-69-7);
23. Етилбромид (CAS 74-96-4);
24. Етилхлорид (CAS 75-00-3);
25. Етиламин (CAS 75-04-7);
26. Хексамин (CAS 100-97-0);
27. Изопропанол (CAS 67-63-0);
28. Изопропилбромид (CAS 75-26-3);
29. Изопропилов етер (CAS 108-20-3);
30. Метиламин (CAS 74-89-5);
31. Метилбромид (CAS 74-83-9);
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32. Моноизопропиламин (CAS 75-31-0);
33. Обидоксимхлорид (CAS 114-90-9);
34. Калиев бромид (CAS 7758-02-3);
35. Пиридин (CAS 110-86-1);
36. Пиридостигминбромид (CAS 101-26-8);
37. Натриев бромид (CAS 7647-15-6);
38. Метален натрий (CAS 7440-23-5);
39. Трибутиламин (CAS 102-82-9);
40. Триетиламин (CAS 121-44-8); или
41. Триметиламин (CAS 75-50-3).
б. В концентрации от 90 тегловни процента или повече, както следва:
1.

Ацетон (CAS 67-64-1);

2.

Ацетилен (CAS 74-86-2);

3.

Амоняк (CAS 7664-41-7);

4.

Антимон (CAS 7440-36-0);

5.

Бензалдехид (CAS 100-52-7);

6.

Бензоин (CAS 119-53-9);

7.

1-Бутанол (CAS 71-36-3);

8.

2-Бутанол (CAS 78-92-2);

9.

Изобутанол (CAS 78-83-1);

10. трет-Бутанол (CAS 75-65-0);
11. Калциев карбид (CAS 75-20-7);
12. Въглероден моноксид (CAS 630-08-0);
13. Хлор (CAS 7782-50-5);
14. Циклохексанол (CAS 108-93-0);
15. Дициклохексиламин (CAS 101-83-7);
16. Етанол (CAS 64-17-5);
17. Етилен (CAS 74-85-1);
18. Етиленов оксид (CAS 75-21-8);
19. Флуороапатит (CAS 1306-05-4);
20. Хлороводород (CAS 7647-01-0);
21. Водороден сулфид (CAS 7783-06-4);
22. Бадемена киселина (CAS 90-64-2);
23. Метанол (CAS 67-56-1);
24. Метилхлорид (CAS 74-87-3);
25. Мeтилйодид (CAS 74-88-4);
26. Метилмеркаптан (CAS 74-93-1);
27. Моноетиленгликол (CAS 107-21-1);
28. Оксалилхлорид (CAS 79-37-8);
29. Калиев сулфид (CAS 1312-73-8);
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30. Калиев тиоцианат (CAS 333-20-0);
31. Натриев хипохлорит (CAS 7681-52-9);
32. Сяра (CAS 7704-34-9);
33. Серен диоксид (CAS 7446-09-5);
34. Серен триоксид (CAS 7446-11-9);
35. Тиофосфорилхлорид (CAS 3982-91-0);
36. Триизобутилфосфит (CAS 1606-96-8);
37. Бял фосфор (CAS 12185-10-3); или
38. Жълт фосфор (CAS 7723-14-0).
X.C.IX.002 Фентанил и неговите производни алфентанил, суфентанил, ремифентанил, карфентанил, и соли на тези
продукти.
Бележка:
X.C.IX.002 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на
дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
X.C.IX.003 Химически прекурсори на химикали с въздействие върху централната нервна система, както следва:
а. 4-анилино-N-фенетилпиперидин (CAS 21409-26-7); или
б. N-фенетил-4-пиперидон (CAS 39742-60-4).
Бележки:
1. X.C.IX.003 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани
в X.C.IX.003, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от теглото
на сместа.
2. X.C.IX.003 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия
на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.
Категория X — Обработка на материали
X.B.X.001 ‘Проточни реактори’ и техните ‘модулни компоненти’.
Технически бележки:
1. За целите на X.B.X.001 ‘проточни реактори’ се състоят от готови за използване системи, при които
реакторът се захранва непрекъснато с реагенти, а полученият продукт се събира на изхода.
2. За целите на X.B.X.001 ‘модулни компоненти’ са модули за течности, помпи за течности, клапани,
модули с уплътнителен слой, смесителни модули, манометри, сепаратори течност—течност и др.
X.B.X.002 Асемблатори и синтезатори на нуклеинова киселина, неконтролирани от 2B352.i, които са изцяло или
отчасти автоматизирани и проектирани да генерират нуклеинови киселини, по-големи от 50 бази.
X.B.X.003 Автоматични синтезатори на пептиди, способни да работят в условия на контролирана атмосфера.“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение VIII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се добавят следните партньорски държави:
„ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
ЮЖНА КОРЕЯ“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

В приложение XII към Регламент (ЕС) № 833/2014 заглавието се заменя със следното:
„Списък на юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 2“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приложение XIV към Регламент (ЕС) № 833/2014 се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

СПИСЪК НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5з

Наименование на юридическото лице, образувание или орган

Дата на прилагане

Bank Otkritie

12 март 2022 г.

Novikombank

12 март 2022 г.

Promsvyazbank

12 март 2022 г.

Bank Rossiya

12 март 2022 г.

Sovcombank

12 март 2022 г.

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 март 2022 г.

VTB BANK

12 март 2022 г.

Sberbank

14 юни 2022 г.

Credit Bank of Moscow

14 юни 2022 г.

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC
Rosselkhozbank

14 юни 2022 г.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

В приложение XV към Регламент (ЕС) № 833/2014 се добавят следните образувания:
„Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Приложение XXI към Регламент (ЕС) № 833/2014 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXI

СПИСЪК НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3и

Код по КН

Наименование на стоката

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура;
пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода
или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура

16043100

Хайвер

16043200

Заместители на хайвер

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и
други спиртни напитки

2303

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, резенки от цвекло, остатъци
от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни
или от спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули

2523

Видове хидравличен цимент (включително циментов клинкер), дори оцветени

ex2825

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди,
хидроксиди и пероксиди на металите, с изключение на кодове по КН 2825 20 00 и 2825 30 00

ex2835

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен
химичен състав, с изключение на код по КН 2835 26 00

ex2901

Ациклени въглеводороди, с изключение на код по КН 2901 10 00

2902

Циклени въглеводороди

ex2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на код
по КН 2905 11 00

2907

Феноли; фенолни алкохоли

2909

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди,
ацетални и хемиацетални пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен
състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

310420

Калиев хлорид

310520

Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи елемента: азот, фосфор и калий

310560

Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: фосфор и калий

ex31059020

Други торове, съдържащи калиев хлорид

ex31059080

Други торове, съдържащи калиев хлорид

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

4011

Пневматични гуми от каучук, нови

44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища
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Наименование на стоката

4705

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка

4804

Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или
4803

6810

Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори армирани

7005

Флоат стъкло и стъкло, шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листове,
дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

7007

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листове
(слоесто стъкло)

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или
амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от
стъкло

7019

Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди,
ровинг, тъкани)

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или
полуобработени форми, или на прах

7606

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

7801

Необработено олово

ex8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини с изключение на части от
турбореактивни двигатели или турбовитлови двигатели с код по КН 8411 91 00

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от № 8425 до 8430

8901

Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, шлепове и подобни кораби за транспорт
на хора или стоки

8904

Влекачи и тласкачи

8905

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби, за които
корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение; плаващи
докове; сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми

9403

Други мебели и техните части

“
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Добавя се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXV

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ ОТ СУРОВ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 3м И 3н

Код по КН

Описание

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито
включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от
битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла“

.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/880 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за изменение 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, и по-специално член 215 от него,
като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС 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),
като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност и на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета (2) се привеждат в действие ограничителните мерки, предвидени в Решение
2014/145/ОВППС.

(2)

На 3 юни 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/885 (3) за изменение на Решение 2014/145/ОВППС, с което
се въведоха допълнителни възможности за дерогация от замразяването на активи и забраната за предоставяне на
финансови средства и икономически ресурси на посочените лица и образувания. Целесъобразно е също така да се
пояснят и засилят разпоредбите относно националните санкции за нарушения на мерките по посочения регламент.

(3)

Тези изменения попадат в обхвата на Договора и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на
равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя, както следва:
1) Вмъква се следният член:
„Член 6в
Член 2 не се прилага за финансови средства или икономически ресурси, които са строго необходими за предоставянето в
Русия, в Украйна, в Съюза, между Русия и Съюза и между Украйна и Съюза, на електронни съобщителни услуги от
телекомуникационни оператори от Съюза, за предоставянето на прилежащи съоръжения и услуги, необходими за
експлоатацията, поддръжката и сигурността на тези електронни съобщителни услуги, и за услугите на центрове за данни
в Съюза.“;
(1) ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.
(2) 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 (OВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6).
(3) Решение (ОВППС) 2022/885 на Съвета от 3 юни 2022 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни
мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ
L 153, 3.6.2022 г.).
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2) В член 15 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Държавите членки установяват система от санкции, включително, когато е уместно, от наказателноправен
характер, приложими при нарушение на разпоредби на настоящия регламент, и вземат всички мерки, необходими за
осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите членки предвиждат и подходящи мерки за конфискация на облагите от такива нарушения.“.
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 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA

3.6.2022 г.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2022/881 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за прилагане на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в
Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,
като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на
положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (1), и по-специално член 6, параграф 1 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 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/642/ОВППС.

(2)

С оглед на сериозността на положението в Беларус и продължаващите нарушения на човешките права и репресии
срещу гражданското общество и демократичната опозиция в съдържащия се в приложение I към Решение
2012/642/ОВППС списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат
ограничителни мерки, следва да бъдат добавени 12 лица и осем образувания.

(3)

Поради това Решение 2012/642/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложение I към Решение 2012/642/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA

(1) ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

L 153/78

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Решение 2012/642/ОВППС се изменя, както следва:
1) Следните физически лица се добавят в таблица „А. Физически лица, посочени в член 3, параграф 1 и член 4, параграф 1“:

„184.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски език)

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Igor Vasilievich
KARPENKO

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Причини за вписването

Длъжност(и): Председател на
Централната комисия на
Република Беларус за изборите и
провеждането на републикански
референдуми

В качеството си на председател на Централната комисия на Република
Беларус за изборите и провеждането на републиканските референдуми от
13 декември 2021 г. насам, Игор Карпенко отговаря за организирането и
провеждането на конституционния референдум от 27 февруари 2022 г.,
който не отговаря на международните стандарти за правова държава,
демокрация и права на човека, нито на критериите, установени от
Венецианската комисия. По-специално организационният процес не е
прозрачен и не включва гражданското общество или демократичната
опозиция в изгнание.

Дата на раждане: 28.4.1964 г.
Пол: мъжки
Гражданство: беларуско

Дата на
вписването

3.6.2022 г.

Поради това той е отговорен за сериозно накърняване на демокрацията и
принципите на правовата държава в Беларус.
185.

Dzmitry Aliaksеevich
ALEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Длъжност(и): Син на Алексей
Олексин, акционер в
„Белнефтгаз“, „Енерго-Ойл“ и
„Грантло“ ( бивше „Енерго-ОйлИнвест“)
Пол: мъжки

Дмитрий Олексин е син на Алексей Олексин, виден беларуски бизнесмен.
През 2021 г. става съсобственик на дружества, които са собственост на
баща му или са свързани с него, сред които „Енерго-Ойл“, „Белнефтгаз“ и
„Грантло“ (бивше„Енерго-Ойл-Инвест“). Тези дружества се ползват от
преференциално третиране съгласно президентски укази, подписани от
Александр Лукашенко: „Интер Табак“ получава изключителни
привилегии за внос на тютюневи изделия в Беларус, а „Белнефтгаз“ става
националният оператор за мониторинг на транзита.

Гражданство: беларуско

Следователно той се възползва от режима на Лукашенко.

Дата на раждане: 25.4.1987 г.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Идентификационни данни

BG

Имена
(Транслитерация на
изписването на беларуски
език)
(Транслитерация на
изписването на руски език)

3.6.2022 г.

Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Причини за вписването

Длъжност(и): Син на Алексей
Олексин, акционер в
„Белнефтгаз“, „Енерго-Ойл“ и
„Грантло“ ( бивше „Енерго-ОйлИнвест“)
Пол: мъжки

Виталий Олексин е син на Алексей Олексин, виден беларуски бизнесмен.
През 2021 г. става съсобственик на дружества, които са собственост на
баща му или са свързани с него, сред които „Енерго-Ойл“, „Белнефтгаз“ и
„Грантло“ (бивше „Енерго-Ойл-Инвест“). Тези дружества се ползват от
преференциално третиране въз основа на президентски укази, подписани
от Александр Лукашенко: „Интер Табак“ получава изключителни
привилегии за внос на тютюневи изделия в Беларус, а „Белнефтгаз“ става
националният оператор за мониторинг на транзита.

Гражданство: беларуско

Следователно той се възползва от режима на Лукашенко.

Дата на раждане: 29.8.1997 г.

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ
Боголюб КАРИЧ

Длъжност(и): Сръбски
Боголюб Карич е сръбски бизнесмен и политик. С членовете на
бизнесмен и политик, свързан с семейството си той развива мрежа от дружества за недвижими имоти в
дружеството „Дана Холдингс“
Беларус и поддържа мрежа от контакти със семейството на Александр
Лукашенко. По-специално, той е тясно свързан с „Дана Холдингс“ и
Дата на раждане: 17.1.1954 г.
нейното бивше дъщерно дружество „Дана Астра“ и според сведенията е
Място на раждане: Печ, Косово представлявал тези образувания по време на срещите с Лукашенко.
Лукашенко описва като „пример за сътрудничество на славянския свят“
Пол: мъжки
проекта „Минск-Свят“, разработен от свързано с Карич дружество.
Благодарение на тези близки отношения с Лукашенко и обкръжението му
Гражданство: сръбско
свързаните с него дружества получават преференциално третиране от
Паспорт №: 012830978 (със
режима на Лукашенко, включително данъчни облекчения и парцели земя
срок на валидност 27.12.2026 за строеж на недвижими имоти.
г.)
Следователно той се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

Дата на
вписването

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Идентификационни данни

BG

186.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски език)

3.6.2022 г.

Имена
(Транслитерация на
изписването на беларуски
език)
(Транслитерация на
изписването на руски език)

L 153/79

Andrii SICH

Андрiй СИЧ

Andrey SYCH

Андрей СЫЧ

Причини за вписването

Длъжност(и): Един от водещите
на програма „Платформа“ на
държавния телевизионен канал
„Беларус 1“

Пол: мъжки

Андрей Сич е един от водещите на програма „Платформа“ на държавния
телевизионен канал „Беларус 1“. На тази длъжност той подкрепя
послания на режима, насочени към дискредитиране на независимите
медии, подкопаване на демокрацията и оправдаване на репресиите. Той
подкрепя посланието на режима на Лукашенко за намеренията на
западните държави да организират държавен преврат в Беларус, като
призовава за строги наказания за предполагаемите участници, подкрепя
кампанията за дезинформация относно малтретирането на мигранти,
пристигнали в Съюза от Беларус, и популяризира имиджа на
независимите медии като агенти на чуждестранно влияние, чиято дейност
следва да бъде ограничена.

Гражданство: беларуско

Следователно той подкрепя режима на Лукашенко.

Длъжност(и): Началник на
отдела за контрол върху
изпълнението на съдебни
решения по наказателни дела
към Прокуратурата на Гомелска
област; старши юрисконсулт.

Денис Микушев е началник на отдела за контрол върху изпълнението на
съдебни решения по наказателни дела към Прокуратурата на Гомелска
област и старши юрисконсулт. На тази длъжност той отговаря за
образуването на съдебни производства срещу Сергей Тихановски, Артьом
Сакау, Дмитрий Попов, Игор Лосик, Владимир Тиханович и Николай
Статкевич. Допринася за произволното задържане на Сергей Тихановски,
както е представено в доклада на работната група по произволното
задържане към Съвета по правата на човека.

Член на организацията „Млада
Русия“
Дата на раждане: 20.9.1990 г.
Място на раждане: Беларус

189.

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHЕU
МIКУШЭЎ
Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Денис Александрович
МИКУШЕВ

Дата на раждане: 21.3.1980 г.
Пол: мъжки
Гражданство: беларуско

Следователно той е отговорен за сериозни нарушения на правата на
човека и накърняване на правовия ред, както и за репресии срещу
гражданското общество и демократичната опозиция.

Дата на
вписването

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Идентификационни данни

BG

188.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски език)

L 153/80

Имена
(Транслитерация на
изписването на беларуски
език)
(Транслитерация на
изписването на руски език)

3.6.2022 г.

Идентификационни данни

Причини за вписването

Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ
Nikolai Ivanovich
DOLYA

3.6.2022 г.

репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция.
191.

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Длъжност(и): Началник на
Главното управление за борба с
организираната престъпност и
корупцията в Беларус
(GUBOPiK)
Дата на раждане: 19.2.1974 г.

От 2021 г. насам Андрей Паршин е началник на Главното управление за
борба с организираната престъпност и корупцията в Беларус (GUBOPiK)
към Министерството на вътрешните работи. GUBOPiK е един от
основните органи, отговорни за политическото преследване на активисти
и представители на гражданското общество в Беларус, включително
произволни и незаконни арести и малтретиране, включително изтезания.

На профила си в Телеграм GUBOPiK помества видеоклипове, съдържащи
Адрес: 4А, Skryganova St., Apt.
принудителни самопризнания на беларуски активисти и обикновени
211, Минск, Беларус
граждани, като ги показва на беларуската общественост и ги използва като
инструмент за политически натиск. GUBOPiK задържа също и Марк
Пол: мъжки
Бернщайн, един от водещите редактори на „Уикипедия“ на руски език, за
Гражданство: беларуско
публикуване на информация относно руската агресия срещу Украйна,
считана за антируски фалшиви новини.
Поради това Паршин е отговорен за сериозни нарушения на правата на
човека и за репресии срещу гражданското общество в Беларус.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Длъжност(и): Съдия в Гомелския Ниĸолай Доля е съдия в Гомелския областен съд. На тази длъжност той е
областен съд
отговорен за осъждането на Сергей Тихановски, Артьом Сакау, Дмитрий
Ниĸолай Иванович ДОЛЯ
Попов, Игор Лосик, Владимир Тиханович и Николай Статкевич с
Дата на раждане: 3.7.1979 г.
непропорционално дълги присъди за лишаване от свобода. Допринася за
произволното задържане на Сергей Тихановски, както е представено в
Пол: мъжки
доклада на работната група по произволното задържане към Съвета по
Гражданство: беларуско
правата на човека.
Личен номер: 3070379H0
Следователно той е отговорен за сериозни нарушения на правата на
41PBI
човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и за

Дата на
вписването

BG

190.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски език)

3.6.2022 г.

Имена
(Транслитерация на
изписването на беларуски
език)
(Транслитерация на
изписването на руски език)
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Ihar Piatrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Igor Petrovich TUR

Игорь Петрович ТУР

Причини за вписването

Длъжност(и): Служител на
държавния телевизионен канал
ОНТ, автор и водещ на няколко
програми („Пропаганда“, „Ще
бъде допълнено“)

Игор Тур е служител на държавния телевизионен канал ОНТ и един от
водещите пропагандисти на режима на Лукашенко. Водещ е на
програмата „Пропаганда“, в която призовава към насилие, дискредитира
активисти на опозицията и популяризира видеоматериали с изтръгнати
насила признания на политически затворници. Автор е на редица
манипулативни репортажи за организираните от беларуската опозиция
протести и източник на дезинформация относно събития в Съюза и
относно атаки срещу гражданското общество. Носи отговорност и за
разпространяването онлайн на дезинформация и послания, подбуждащи
съм насилие. За работата си в медиите е отличен от Александр Лукашенко
с медал.

Дата на раждане: 26.3.1989 г.
Място на раждане: Гродно,
Беларус
Пол: мъжки
Гражданство: беларуско

Дата на
вписването

3.6.2022 г.

Следователно той се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.
193.

Lyudmila Leanidauna
НLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Длъжност(и): Специален
кореспондент на беларуския
вестник „Сегодня“, водещ в
държавния телевизионен канал
„Беларус 1“.
Дата на раждане: 30.6.1983 г.
Адрес: 8А Vodolazhsky St., ,
apt. 45, Минск, Беларус
Пол: женски
Гражданство: беларуско

Людмила Гладкая е един от най-отявлените пропагандисти на режима на
Лукашенко. Тя е служител на вестник „СБ Беларус сегодня“ и е свързана с
други, подкрепящи режима медии, включително държавния
телевизионен канал „Беларус 1“. В изказванията си относно
демократичната опозиция често използва изрази, подбуждащи към
омраза, и обиден език. Освен това многократно е провеждала „интервюта“
с несправедливо задържани беларуски граждани, често студенти, в които
ги представя в унизителни ситуации и подигравателно. Насърчава
репресиите на апарата за сигурност на Беларус и участва в кампании за
дезинформация и манипулиране на информацията. Публично изразява
подкрепата си за Александр Лукашенко и гордостта си, че служи на
режима. За работата си е получавала публични похвали и е награждавана
от Лукашенко.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Идентификационни данни

BG

192.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски език)

L 153/82

Имена
(Транслитерация на
изписването на беларуски
език)
(Транслитерация на
изписването на руски език)

Следователно тя се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

3.6.2022 г.

Рыгор Юр'евiч
АЗАРОНАК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

Длъжност(и): Служител на
държавния телевизионен канал
СТВ, автор и водещ на няколко
програми („Тайните пружини на
политиката“, „Юдейски орден“,
„Паноптикум“)
Ранг: лейтенант от запаса
Дата на раждане: 18.10.1995 г.

Причини за вписването

Григорий Азарьонок е сред водещите пропагандисти на режима на
Лукашенко. Той е политически анализатор, автор и водещ на седмични
пропагандни предавания по държавния телевизионен канал СТВ. В
предаванията си подкрепя насилието срещу дисиденти на режима на
Лукашенко, систематично използва обиден език срещу активисти,
журналисти и други опоненти на режима на Лукашенко. Носител е на
медал „За храброст“, връчен му от Александр Лукашенко.

Дата на
вписването

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.“

Официален вестник на Европейския съюз

Ryhor Yur'yevich
AZARONAK

Идентификационни данни

BG

194.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски език)

3.6.2022 г.

Имена
(Транслитерация на
изписването на беларуски
език)
(Транслитерация на
изписването на руски език)

Следователно той се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

Място на раждане: Минск,
Беларус
Пол: мъжки
Гражданство: беларуско
195.

Ivan Ivanavich
GALAVATYI
Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Длъжност(и): Генерален
директор на Отворено
Иван Иванович
акционерно дружество
ГОЛОВАТЫЙ
„Беларускалий“

Иван Галавати е генерален директор на държавното предприятие
„Беларускалий“, което е основен източник на приходи и чуждестранна
валута за режима на Лукашенко. Член е на Съвета на републиката на
Националното събрание и заема и многобройни други висши длъжности в
Беларус, като по време на кариерата си е отличаван многократно с
Член на постоянната комисия на
държавни награди, включително лично от Александр Лукашенко. Тясно
Съвета на Републиката на
свързан е с Лукашенко и членове на семейството му. Следователно той се
Националното събрание на
възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.
Република Беларус по въпросите
на външните работи и
Служителите на „Белураскалий“, участвали в стачки и мирни протести
националната сигурност
след манипулираните президентски избори в Беларус през август 2020 г.,
Дата на раждане: 15.6.1976 г. са лишени от премии и уволнени. Лично Лукашенко заплашва да замени
стачкуващите с миньори от Украйна. Следователно Иван Галавати носи
Място на раждане: Погост,
отговорност за репресиите срещу гражданското общество.
Солигорска област, провинция
Минск, Беларус
Пол: мъжки
Гражданство: беларуско
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Отворено акционерно Адкрытае
дружество
акцыянернае
„Belaruskali“
таварыства
„Беларуськалiй“

Акционерно
дружество
„Belarusian Potash
Company“

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на
вписването

3.6.2022 г.

Открытое
акционерное
общество
„Беларуськалий“

Адрес: 5 KorzhaSt., Soligorsk, „Беларускалий“ ОАД е държавно предприятие и един от най-големите световни
223710 Minsk
производители на поташ, като осигурява 20% от износа на поташ в световен
Region/Oblast, Belarus,
мащаб. В това си качество предприятието е основен източник на приходи и
чуждестранна валута за режима на Лукашенко. Александр Лукашенко го описва
Дата на регистрация:
като „национално богатство, гордост, един от стълбовете на беларуския износ“.
23.12.1996 г.
Следователно „Беларускалий“ се възползва от режима на Лукашенко и го
подкрепя.
Регистрационен номер:
600122610
Служителите на „Беларускалий“, участвали в стачки и мирни протести след
манипулираните президентски избори в Беларус от август 2020 г., са сплашвани и
уволнени от ръководството на дружеството. Лукашенко лично заплашва да
замени стачкуващите с миньори от Украйна. Следователно „Беларускалий“ е
отговорно за репресиите срещу гражданското общество в Беларус и подкрепя
режима на Лукашенко.

ААТ "Беларуская
калiйная кампанiя"

Адрес:, 35 Masherova Ave. ,
220002, Minsk, Belarus

3.6.2022 г.

ОАО Белорусская
калийная компания

Дата на регистрация:
13.9.2013 г.
Регистрационен номер:
192050251
Телефон: +375 (17)
-309-30-10 +375 (17)309-30-30

„Беларуска калийна компания“ АД е експортният клон на беларуския държавен
производител на поташ „Беларускалий“. „Беларускалий“ е един от най-големите
източници на приходи за режима на Лукашенко. Доставките от “Беларуска
калийна компания“ представляват 20% от световния износ на поташ.
Държавата гарантира монополните права на „Беларуска калийна компания“ върху
износа на калиеви торове. Благодарение на преференциалното третиране от
страна на властите на Беларус, дружеството получава значителни приходи.
Следователно „Беларуска калийна компания“ се възползва от режима на
Лукашенко и го подкрепя.

Официален вестник на Европейския съюз

29.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски
език)

BG

Имена
Транслитерация на
изписването на
беларуски език
Транслитерация на
изписването на руски
език

L 153/84

2) Следните юридически лица се добавят в таблица „Б. Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 4, параграф 1“:

E-мейл: info@belpc.by

3.6.2022 г.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски
език)

Причини за вписването

Адрес:, 131 Novodvorskiy
village, Novodvorskiy village
council, Minsk District,
223016 Minsk
Region/Oblast, Belarus
(Minsk Free Economic Zone)

„Интер Табак“ ООД е част от тютюнопроизводителния отрасъл в Беларус.
Дружеството има значителен дял от доходоносния вътрешен пазар на цигари в
Беларус. С указ, подписан от Александр Лукашенко, на дружеството се предоставя
изключителното право да внася тютюневи изделия в Беларус. Освен това
Лукашенко приема президентски указ за преначертаване на границите на
столицата на Беларус, Минск, така че да се задели земя за фабриката на „Интер
Табак“, вероятно с цел отклонение от данъчно облагане. „Интер Табак“ е
собственост на Алексей Олексин и членове на близкия му семеен кръг (притежава
се от дружеството „Енерго ойл“ на А. Олексин.)

Дата на
вписването

BG

Идентификационни данни

3.6.2022 г.

Имена
Транслитерация на
изписването на
беларуски език
Транслитерация на
изписването на руски
език

30.

32.

Таварыства з
абмежаванай
адказнасцю „Iнтэр
Табак“
Общество с
ограниченной
ответственностью
„Интер Тобако“

Отворено акционерно Адкрытае
дружество „Naftan“ акцыянернае
таварыства „Нафтан“

Отворено акционерно
дружество „Grodno
Tobacco Factory
Neman“

Дата на регистрация:
10.10.2002 г.
Регистрационен номер:
808000714

Следователно „Интер Табак“ се възползва от режима на Лукашенко.

Адрес: Novopolotsk 1,
211440 Vitebsk
Region/Oblast, Belarus

В качеството си на държавно предприятие „Нафтан“ ОАД е основен източник на
приходи и чуждестранна валута за режима на Лукашенко. Следователно „Нафтан“
се възползва от режима на Лукашенко и го подкрепя.

Открытое
акционерное
общество „Нафтан“

Дата на регистрация: 1992 г. Служителите на „Нафтан“, участвали в стачки и мирни протести след
манипулираните президентски избори в Беларус от август 2020 г., са сплашвани и
Регистрационен номер:
уволнени от ръководството на дружеството. Следователно „Нафтан“ е отговорно
300042199
за репресиите срещу гражданското общество в Беларус и подкрепя режима на
Лукашенко.

Адкрытае
акцыянернае
таварыства
„Гродзенская
тытунёвая фабрыка
„Нёман““

Адрес: 18 Ordzhonikidze St., „Гродненска тютюнева фабрика Неман“ ОАД е беларуско държавно предприятие
230771, Grodno/Hrodna,
и един от основните източници на приходи за режима на Лукашенко. Делът на
Belarus
дружеството на тютюневия пазар в Беларус възлиза на 70—80%. Следователно
„Гродненска тютюнева фабрика Неман“ се възползва от режима на Лукашенко и
Дата на регистрация:
го подкрепя.
30.12.1996 г.

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.
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Дружество с
ограничена
отговорност „Inter
Tobacco“

Регистрационен номер:
500047627

L 153/85

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски
език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на
вписването

L 153/86

Имена
Транслитерация на
изписването на
беларуски език
Транслитерация на
изписването на руски
език

BG

Oткрытое
акционерное
общество
„Гродненская
табачная фабрика
Неман“

Beltamozhservice

Рэспублiканскае
унiтарнае
прадпрыемства
„БЕЛМЫТСЭРВIС“
Республиканское
унитарное
предприятие
„БЕЛТА
МОЖСЕРВИС“

34.

Отворено акционерно
дружество „Managing
Company of Holding
„Belkommunmash““

Адкрытае
акцыянернае
таварыства "Кiруючая
кампанiя холдынгу
„Белкамунмаш“
Открытое
акционерное
общество
„Управляющая
компания холдинга
„Белкоммунмаш““

Адрес: 223049, Minsk
Region/Oblast, Minsk
district, Shchomyslitsky s / s,
17th km. Minsk-Dzerzhinsk,
administrative building,
office 75

„Белтаможсервис“ е държавно дружество и е най-голямото държавно логистично
дружество в Беларус. То е тясно свързано с беларуските власти и участва в
контрабандата и реекспорта на стоки от Беларус за Русия. Дружеството се
възползва от връзките си с беларуските власти и осигурява значителни приходи за
режима на Лукашенко. Следователно „Белтаможсервис“ се възползва от режима
на Лукашенко и го подкрепя.

3.6.2022 г.

„Белкоммунмаш“ е беларуски производител на превозни средства за обществен
транспорт. Александр Лукашенко насърчава дейността на „Белкоммунмаш“, като
гарантира, че дружеството изпълнява договорните си задължения към своите
партньори, и използва влиянието си в подкрепа на неговата стопанска дейност.
Следователно „Белкоммунмаш“ се възползва от режима на Лукашенко.

3.6.2022 г.

Дата на регистрация:
9.6.1999 г.
Регистрационен номер:
101561144
Адрес: 64B-2 Perekhodnaya
St., 220070 Minsk, Belarus
Дата на регистрация:
13.8.1991 г.
Регистрационен номер:
100205408
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Произведените в Беларус марки на „Гродненска тютюнева фабрика Неман“ са сред
най-широко разпространените цигари, внасяни контрабандно в Съюза като част
от доходоносната търговия с контрабандни тютюневи изделия. В схемата за
контрабанда се използват железопътни вагони на беларуските държавни
дружества „Белураскалий“ и „Гродно азот“. Следователно „Гродненска тютюнева
фабрика Неман“ допринася за улесняването на незаконния трансфер на стоки с
ограничен достъп на територията на Съюза.

„Белкоммунмаш“ уволнява работници като наказание за протестите им срещу
манипулирането на резултата от президентските избори през 2020 г. и
следователно носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество и
подкрепя режима на Лукашенко.

3.6.2022 г.

Имена
(изписване на беларуски
език)
(изписване на руски
език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на
вписването

3.6.2022 г.

Имена
Транслитерация на
изписването на
беларуски език
Транслитерация на
изписването на руски
език

BG

35.

Belteleradio
Company / National
State Television and
Radio Company of
the Republic of
Belarus

Адрес: 9. Makayonka St.,
Minsk, Belarus
Дата на регистрация:
14.9.1994 г.
Регистрационен номер:
100717729
Уебсайт: tvr.by

„Белтелерадиокомпания“ е държавно дружество за телевизионно и
радиоразпръскване и контролира седем телевизионни канала и пет радиостанции
в Беларус. След манипулираните президентски избори през август 2020 г.
„Белтелерадиокомпания“ уволнява протестиращи работници в контролираните
от дружеството медии и ги заменя с руски медийни служители. Следователно
дружеството носи отговорност за репресиите над гражданското общество.
Телевизионните канали и радиостанциите под надзора на
„Белтелерадиокомпания“ активно разпространяват пропаганда, като по този
начин подкрепят режима на Лукашенко.

3.6.2022 г.“
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Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампа
нiя
Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпа
ния
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РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/882 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на
положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 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 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/642/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Беларус.

(2)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени
сили започнаха нападение срещу Украйна, включително от територията на Беларус. Това нападение представлява
грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(3)

На 2 март 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/356 (2), с което се изменя заглавието на Решение
2012/642/ОВППС и се въвеждат допълнителни ограничителни мерки в отговор на участието на Беларус в руската
агресия срещу Украйна.

(4)

В заключенията си от 24 март 2022 г. Европейският съвет заяви, че Съюзът продължава да е в готовност да
предприеме бързо по-нататъшни координирани строги санкции по отношение на Русия и Беларус, за да
възпрепятства ефективно руските способности за продължаване на военната агресия.

(5)

С оглед на сериозността на ситуацията е целесъобразно да се разшири списъкът на беларуските кредитни институции
и техните беларуски дъщерни дружества, които подлежат на ограничителни мерки по отношение на предоставянето
на специализирани услуги за финансови съобщения. Освен това е целесъобразно да се разшири списъкът на
образуванията, подлежащи на ограничения по отношение на разрешенията за продажба, доставка, трансфер или
износ на стоки и технологии с двойна употреба и стоки и технологии, които биха могли да допринесат за военния и
технологичен напредък на Беларус или за развитието на сектора на отбраната и сигурността на Беларус.

(6)

Поради това Решение 2012/642/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Решение 2012/642/ОВППС се изменя, както следва:
1) Член 2ш се заменя със следното:
(1) Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки с оглед на положението в Беларус (ОВ L
285, 17.10.2012 г., стр. 1). Сега със заглавие Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителни
мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна.
(2) Решение (ОВППС) 2022/356 на Съвета от 2 март 2022 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки с
оглед на положението в Беларус (ОВ L 67, 2.3.2022 г., стр. 103).

3.6.2022 г.
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„Член 2ш
1.
Забранява се предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, които се използват за обмен на
финансови данни, на юридическите лица, образуванията и органите, изброени в приложение V, или на всяко
юридическо лице, образувание и орган, установени в Беларус, в които над 50% от правото на собственост се притежават
пряко или непряко от образувание, посочено в приложение V.
2.
За всяко юридическо лице, образувание и орган, посочени в приложение V, забраната, посочена в параграф 1, се
прилага от посочената за нея дата в това приложение. Забраната се прилага от посочената дата за всяко юридическо
лице, образувание и орган, установени в Беларус, в които над 50% от правото на собственост се притежават пряко или
непряко от образувание, посочено в приложение V.“
2) Приложения II и V към Решение 2012/642/ОВППС се изменят, както е посочено в приложението към настоящото
решение.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA

L 153/90
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Приложение II към Решение 2012/642/ОВППС се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ II
СПИСЪК НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2г

Министерство на отбраната на Беларус
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC
AGAT - Electromechanical Plant OJSC
AGAT - SYSTEM
ATE - Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport CJSC
BSVT - New Technologies
Отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област
Вътрешни войски към Министерството на вътрешните работи на Република Беларус
KGB Alpha
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheeled Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Държавен орган за военната промишленост на Република Беларус
Комитет за държавна сигурност на Република Беларус
Transaviaexport Airlines JSC
Volatavto OJSC“;

3.6.2022 г.

3.6.2022 г.

BG
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L 153/91

2) Приложение V към Решение 2012/642/ОВППС се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ V
СПИСЪК НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2ш
Наименование на юридическото лице, образувание или орган

Дата на прилагане

Belagroprombank

20 март 2022 г.

Bank Dabrabyt

20 март 2022 г.

Development Bank of the Republic of Belarus (Банка за
развитие на Република Беларус)

20 март 2022 г.

Belinvestbank (Беларуска банка за развитие и възстановяване)

14 юни 2022 г.“

L 153/92

BG
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3.6.2022 г.

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/883 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за изменение на Решение 2014/145/ОВППС 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 Европейския съюз, и по-специално член 29 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 Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и продължава да
осъжда действията и политиките, които подкопават териториалната цялост на Украйна.

(3)

Съюзът осъжда по възможно най-категоричен начин зверствата, за които се съобщава, че са извършени от
въоръжените сили на Руската федерация в Буча и други украински градове. Съюзът подкрепя всички мерки, с които
да се гарантира, че за нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от
въоръжените сили на Руската федерация в Украйна, ще бъде потърсена отговорност.

(4)

Предвид сериозността на положението Съветът смята, че в съдържащия се в приложението към Решение
2014/145/ОВППС списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат
добавени 65 лица и 18 образувания.

(5)

Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложението към Решение 2014/145/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA

(1) Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или
застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).

3.6.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

BG

Следните лица и образувания се добавят в списъка на лицата, образуванията и органите, съдържащ се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС:

Име

„1111

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV
(на руски: Азатбек
Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Идентифицираща информация

Полковник, командир на 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова
армия на Руската федерация
Гражданство: руско

Основания

Дата на вписване

Полковник Азатбек Асанбекович Омурбеков е командир на 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част и носи прякора „Касапина от
Буча“ поради пряката си отговорност за убийства, изнасилвания и изтезания в
Адрес: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Буча.
Motostrelkovy passage, 3.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Пол: мъжки

1112.

Andrei Boevich KURBANOV Полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
(на руски: Андрей Боевич
федерация
КУРБАНОВ)
Дата на раждане: 7.1.1970 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Номер на национален документ за самоличност:
У-184386

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

L 153/93

Паспорт №: 4615 949409

Андрей Боевич Курбанов е полковник от 64-та отделна мотострелкова бригада
на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Официален вестник на Европейския съюз

1. ЛИЦА

1113.

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV
(на руски: Вячеслав
Сергеевич КЛОБУКОВ)

Идентифицираща информация

Полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 19.11.1978 г.
Пол: мъжки
Паспорт №: 8001 142195

Вячеслав Сергеевич Клобуков е полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

Гражданство: руско

Основания

L 153/94

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-703443
1114.

Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 0801 547363

Александър Викторович Винс е полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
T-194304
1115.

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV
(на руски: Александр
Леонидович ШЕРШНЕВ)

Полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 14.1.1978 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 3802 634927

Александър Леонидович Шершнев е полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Aleksandr Viktorovich VINS Полковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
(на руски: Александр
федерация
Викторович ВИНС)
Дата на раждане: 24.1.1969 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-529191

3.6.2022 г.

1116.

Sergei Aleksandrovich
VETROV
(на руски: Сергей
Александрович ВЕТРОВ)

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Сергей Александрович Ветров е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 25.9.1982 г.
Пол: мъжки
Паспорт №: 6804 36337

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

Гражданство: руско

3.6.2022 г.

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
X-296449
1117.

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV

(на руски: Руслан Овсепович
МИТЯЕВ)
Дата на раждане: 30.10.1978 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 6002 284996

Руслан Овсепович Митяев е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-052935
1118.

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO
(на руски: Андрей
Николаевич ЕРМИШКО)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 5.11.1972 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 1202 583493

Андрей Николаевич Ермишко е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-639041

L 153/95

1119.

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV

Основания

Дата на вписване

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Максим Алексеевич Платоненков е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 3.1.1980 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 5003 593303

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

(на руски: Максим
Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Идентифицираща информация

L 153/96

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-874515
1120.

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV

Дата на раждане: 5.9.1979 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 7600 562816

Владимир Викторович Матафонов е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-594713
1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV
(известен още като Dmitrii
Ivanovich LVIV)
(на руски: Дмитрий
Иванович ЛЬВОВ)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 15.8.1975 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 7603 794013

Дмитрий Иванович Лвов е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Владимир
Викторович МАТАФОНОВ)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-620752

3.6.2022 г.

1122.

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII

Основания

Дата на вписване

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Евгений Валериевич Ладиженский е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Дата на раждане: 1.1.1977 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 8103 551489

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

(на руски: Евгений
Валерьевич
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Идентифицираща информация

3.6.2022 г.

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-853407
1123.

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN

Дата на раждане: 19.9.1976 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 0402 274319

Дмитрий Викторович Пахандрин е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-620770
1124.

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

(на руски: Анатолий
Александрович ШИПИЦЫН) Дата на раждане: 12.9.1977 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 5301 903199

Анатолий Александрович Шипицин е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Дмитрий
Викторович ПАХАНДРИН)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-607350

L 153/97

1125.

Идентифицираща информация

Denis Nikolaevich DEEV

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
(на руски: Денис Николаевич
федерация
ДЕЕВ)
Дата на раждане: 30.7.1977 г.
Пол: мъжки
Паспорт №: 9002 427497

Денис Николаевич Деев е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

Гражданство: руско

Основания

L 153/98

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-624703
1126.

Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 1804 68726

Олег Юриевич Бухвалов е подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-584921
1127.

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO
(на руски: Дмитрий
Александрович СМОЛЯГО)

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация
Дата на раждане: 27.12.1976 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 2702 603048

Дмитрий Александрович Смоляго е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Oleg Iurievich BUKHVALOV Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
(на руски: Олег Юрьевич
федерация
БУХВАЛОВ)
Дата на раждане: 20.5.1979 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-670103

3.6.2022 г.

1128.

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Алексей Вячеславович Болшаков е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

(на руски: Алексей
Вячеславович БОЛЬШАКОВ) Дата на раждане: 15.3.1976 г.
Пол: мъжки
Паспорт №: 0802 576504

Той ръководи действията на своята военна част.

BG

Гражданство: руско

3.6.2022 г.

Име

Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-053364
1129.

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN

(на руски: Роман
Владимирович НАДЕЖДИН) Дата на раждане: 21.7.1977 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 1002 570526

Роман Владимирович Надеждин е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-874071
1130.

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

(на руски: Виктор
Владимирович ФИЛИППОВ) Дата на раждане: 27.10.1972 г.
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 0502 898734

Виктор Владимирович Филипов е подполковник от 64-та отделна
мотострелкова бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация,
убивала, изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Подполковник от 64-та отделна мотострелкова
бригада на 35-а общовойскова армия на Руската
федерация

Той ръководи действията на своята военна част.
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.

Номер на национален документ за самоличност:
У-721933

L 153/99

1131.

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

3.6.2022 г.

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Игорь Евгеньевич Федотов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Игорь Евгеньевич
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
ФЕДОТОВ)
Дата на раждане: 9.12.1980 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 6602 516592
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
845762

3.6.2022 г.

1133.

German Nikolaevich
KULEMIN

3.6.2022 г.

(известен още като Faik
Samaddin MAMMADOV)
(на руски: Фаик Самеддин
оглы МАМЕДОВ)

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Герман
Николаевич КУЛЕМИН)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Герман Николаевич Кулемин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 29.3.1982 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 6702 594036
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
949685

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Фаик Мамедов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на 35-а
35-а общовойскова армия на Руската федерация общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и измъчвала
цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват престъпления срещу
Дата на раждане: 24.11.1978 г.
човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 9902 119102
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
802348

L 153/100

Име

3.6.2022 г.

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Roman Victorovich BURDO Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Роман Викторович Бурдо е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Роман Викторович
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
БУРДО)
Дата на раждане: 26.11.1980 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 1003 651875
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1083746

3.6.2022 г.

1135.

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Дмитрий Аркадьевич Козлов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 11.10.1978 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0801 272127
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1088985

3.6.2022 г.

Ivan Alexandrovich KURKIN Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Иван Александрович Куркин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Иван
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Александрович КУРКИН)
Дата на раждане: 17.1.1982 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0804 232754
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1091451

3.6.2022 г.

1136.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Дмитрий
Аркадьевич КОЗЛОВ)

BG

1134.

3.6.2022 г.

Име

L 153/101

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Evgeny Yurievich
VAZHENOV

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Евгений Юрьевич Важенов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
(на руски: Евгений Юрьевич Дата на раждане: 27.1.1985 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
ВАЖЕНОВ)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 1005 944897
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1092162

3.6.2022 г.

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Дмитрий Юлианович Ионов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Дмитрий
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Юлианович ИОНОВ)
Дата на раждане: 3.7.1965 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 1005 724322
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1093778

3.6.2022 г.

1139.

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Александр
Анатольевич КОЧЕРГИН)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Александр Анатольевич Кочергин е майор от 64-та отделна мотострелкова
35-а общовойскова армия на Руската федерация бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
Дата на раждане: 10.12.1971 г.
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0803 940939
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1093786

BG

1137.

L 153/102

Име

3.6.2022 г.

1140.

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV
(на руски: Александр
Владимирович КОПЫЛОВ)

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Александр Владимирович Копылов е майор от 64-та отделна мотострелкова
35-а общовойскова армия на Руската федерация бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
Дата на раждане: 29.9.1980 г.
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 7301 420589
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1094262

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Максим Владимирович Чернышев е майор от 64-та отделна мотострелкова
35-а общовойскова армия на Руската федерация бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
(на руски: Максим
Дата на раждане: 8.10.1980 г.
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0810 999451
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1094540

3.6.2022 г.

1142.

Stanislav Igorevich
MAKAROV

3.6.2022 г.

(на руски: Станислав
Игорьевич МAКАРОВ)

Официален вестник на Европейския съюз

1141.

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Станислав Игорьевич Макаров е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 16.8.1982 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0810 953377
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1095194

3.6.2022 г.

Име

L 153/103

1143.

Andrey Nikolaevich
IVANOV
(на руски: Андрей
Николаевич ИВАНОВ)

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Андрей Николаевич Иванов е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 26.2.1981 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 2701 493476
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1095611

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Сергей Генадьевич Перешивкин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
(на руски: Сергей
Дата на раждане: 19.1.1973 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0804 277244
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Номер на национален документ за самоличност:
1100141

3.6.2022 г.

1145.

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV

3.6.2022 г.

(на руски: Алексей
Владимирович ПРЫСЕВ)

Официален вестник на Европейския съюз

1144.

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Алексей Владимирович Прысев е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 25.11.1975 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0501 704733
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 20. 3.2002 г.

L 153/104

Име

Номер на документа за самоличност: У-360702
Вътрешноорганизационен номер: 1100633

3.6.2022 г.

1146.

Идентифицираща информация

Основания

Sergey Viktorovich
RUDENKO

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Сергей Викторович Руденко е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
(на руски: Сергей Викторович Дата на раждане: 7.10.1975 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
РУДЕНКО)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0801 524291
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 14. 3.2002 г.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Име

Номер на документа за самоличност: У-268570
Вътрешноорганизационен номер: 1100637
1147.

(на руски: Ольга
Александровна ХАМЕНОК)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Ольга Александровна Хаменок е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада
35-а общовойскова армия на Руската федерация на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 14.12.1981 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Тя ръководи действията на своята военна част.
Пол: женски
Следователно е отговорна за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 6004 190824
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 10.10.2003 г.

3.6.2022 г.

Номер на документа за самоличност: Ф-142685
Вътрешноорганизационен номер: 1102882
1148.

Dmitriy Gennadevich LEVIN Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Дмитрий Геннадьевич Левин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Дмитрий
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Геннадьевич ЛЕВИН)
Дата на раждане: 25.10.1982 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0804 98883
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 30. 6.2003 г.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Olga Aleksandrovna
KHAMENOK

Номер на документа за самоличност: У-268857
Вътрешноорганизационен номер: 1103126

L 153/105

1149.

Dmitriy Alekseevich
GONCHAR
(на руски: Дмитрий
Алексеевич ГОНЧАР)

Идентифицираща информация

Основания

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Дмитрий Алексеевич Гончар е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 31.1.1970 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0802 562844
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 27.5.2002 г.

Дата на вписване

L 153/106

Име

Номер на документа за самоличност: У-265899
Вътрешноорганизационен номер: 1103591
1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

Номер на документа за самоличност: X-115531
Вътрешноорганизационен номер: 1166487

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: Сергей Сергеевич
ЗОРИН)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Сергей Сергеевич Зорин е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на 35-а
35-а общовойскова армия на Руската федерация общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и измъчвала
цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват престъпления срещу
Дата на раждане: 25.10.1982 г.
човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 7503 78809
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 2.3.2003 г.

3.6.2022 г.

1151.

Aleksandr Aleksandrovich
POTAPOV
(на руски: Александр
Александрович ПОТАПОВ)

Идентифицираща информация

Основания

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Александр Александрович Потапов е майор от 64-та отделна мотострелкова
35-а общовойскова армия на Руската федерация бригада на 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
Дата на раждане: 8.5.1981 г.
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 6603 808655
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 29.4.2003 г.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Име

Номер на документа за самоличност: X-078567
Вътрешноорганизационен номер: 1170231
1152.

(на руски: Степан
Викторович ГРИГОРОВ)

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Степан Викторович Григоров е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Дата на раждане: 26.3.1979 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 8110 342164
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 9.7.2010 г.
Номер на документа за самоличност: Ф-594680
Вътрешноорганизационен номер: 1194779

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Stepan Viktorovich
GRIGOROV

L 153/107

1153.

Идентифицираща информация

Основания

Sergey Viktorovich
MOSALEV

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Сергей Викторович Мосалев е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
(на руски: Сергей Викторович Дата на раждане: 19.1.1978 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
МОСАЛЕВ)
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 0802 688231
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 18.10.2015 г.

Дата на вписване

L 153/108

Име

Номер на документа за самоличност: Ф-866954
Вътрешноорганизационен номер: 2737869
1154.

Номер на национален документ за самоличност:
Ф-879492
Вътрешноорганизационен номер: 3102560

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Valentin Pavlovich LUTSAK Майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на Валентин Павлович Луцак е майор от 64-та отделна мотострелкова бригада на
35-а общовойскова армия на Руската федерация 35-а общовойскова армия на Руската федерация, убивала, изнасилвала и
(на руски: Валентин
измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства представляват
Павлович ЛУЦАК)
Дата на раждане: 5.4.1979 г.
престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Гражданство: руско
Той ръководи действията на своята военна част.
Пол: мъжки
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
Паспорт №: 5004 572078
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Дата на издаване: 28.8.2004 г.

3.6.2022 г.

1155.

Sergey Nikolaevich
BORISENKO
(на руски: Сергей
Николаевич БОРИСЕНКО)

Идентифицираща информация

Основания

3.6.2022 г.

BG

Майор от 64. самостоятелна мотострелкова
Сергей Николаевич Борисенко е майор от 64. самостоятелна мотострелкова
бригада на 35-та общовойскова армия на Руската бригада на 35-та общовойскова армия на Руската федерация, убивала,
федерация
изнасилвала и измъчвала цивилни в град Буча, Украйна. Тези зверства
представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
Дата на раждане: 15.3.1978 г.
Той ръководи действията на своята военна част.
Гражданство: руско
Следователно е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или политики,
Пол: мъжки
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна.
Паспорт №: 0503 357858

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Име

Дата на издаване: 30.1.2003 г.
Номер на документа за самоличност: У-268030
Вътрешноорганизационен номер: 3127462
Marina Alexandrovna
MORDASHOVA
(на руски: Марина
Александровна
МОРДАШОВА)

Дата на раждане: 17.5.1979 г.
Гражданство: руско
Пол: женски
Свързани лица:
Alexey Mordashov (съпруг)
Kirill Mordashov (доведен син)
Nikita Mordashov (доведен син)
Свързани образувания:
Ondero Limited, Британски Вирджински острови
Unifirm Limited, Кипър

Марина Мордашова е съпруга на Алексей Мордашов, председател на
дружеството Severgroup. Алексей Мордашов е прехвърлил акциите си в
пътническия гигант TUI и златодобивното дружество Nordgold на обща
стойност над 1,5 млрд. евро на съпругата си Марина Мордашова чрез различни
офшорни компании, включително Unifirm Limited, Ondero Limited и Ranel
Assets Limited, които са притежавани или контролирани от Марина
Мордашова. Следователно Марина Мордашова е физическо лице, свързано с
включено в списъка лице, което носи отговорност за подкрепата на действия или
политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна, и за това, че осигурява финансова и материална подкрепа и извлича
ползи от лицата, вземащи решения в Русия, отговорни за анексирането на Крим
и дестабилизирането на Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

1156.

Ranel Assets Limited, Британски Вирджински
острови
Rayglow Limited, Кипър
ServerGroup LLC (Руска федерация)
KN-Holding LLC (САЩ)
Nordgold

L 153/109

1157.

Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV
(на руски: Михаил
Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

(на руски: Елизавета
Дмитриевна ПЕСКОВА)

Дата на вписване

Началник на Националния център за управление Генерал-полковник Михаил Мизинцев е началник на Националния център за
на отбраната на Руската федерация, генералуправление на отбраната на Руската федерация. Мизинцев е получил прякора
полковник
„касапина от Мариупол“ и е идентифициран като командващ обсадата на
Мариупол, където е взаимствал тактики, използвани преди това в обсадата на
Дата на раждане: 10.9.1962 г.
Алепо, Сирия, за да ръководи бомбардировките на Мариупол от руските сили.
Мизинцев е обвинен по-специално в организирането на бомбардировките на
Място на раждане: Аверинская, Сямженски
град Мариупол, при които са убити хиляди цивилни, включително
район, Вологодска област.
обстрелването на родилния дом в Мариупол и театъра, довело до убийството на
Гражданство: руско
стотици деца. Следователно Михаил Мизинцев е физическо лице, което носи
отговорност за, подкрепя или осъществява действия или политики,
Пол: мъжки
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

3.6.2022 г.

Заместник-председател на Фондацията за развитие Елизавета Пескова е дъщеря на Дмитрий Песков, прессекретар на президента на
на руско-френските исторически инициативи
Руската федерация Владимир Путин, който е включен в списъка съгласно
Решение 2014/145/ОВППС.
Дата на раждане: 9.1.1998 г.
Елизавета Пескова е заместник-председател на Фондацията за развитие на рускоМясто на раждане: Москва, Руска федерация
френските исторически инициативи и основател на фирма за комуникации. Тя
придобива тези доходоносни постове и води луксозен начин на живот
Гражданство: руско
благодарение на връзките на баща си.
Пол: женски
Следователно тя е свързана с включено в списъка лице, което активно подкрепя
Свързано(и) лице(а): Dmitriy Peskov (баща)
действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и
сигурността в Украйна.

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA

Основания

BG

1158.

Идентифицираща информация
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Име

3.6.2022 г.

1159.

Nikolay Dmitriyevich
PESKOV

(на руски: Николай
Дмитриевич ПЕСКОВ)

Дата на раждане: 3. 2.1990 г.
Място на раждане: Москва, Руска федерация
Гражданство: руско
Пол: мъжки
Паспорт №: 721123760

Дата на издаване: 12.9.2012 г.
(известен също като Николай
Дата на изтичане: 12.9.2022 г.
Дмитриевич ЧОУЛЗ)
Номер на национален документ за самоличност:
4516913332

Основания

Николай Песков е син на Дмитрий Песков, прессекретар на президента на
Руската федерация Владимир Путин, който е включен в списъка съгласно
Решение 2014/145/ОВППС.

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Николай Песков използва богатството и парите на баща си и следователно се
облагодетелства пряко от тясната връзка с него. Следователно той е свързан с
включено в списъка лице, което активно подкрепя действия или политики,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

BG

(известен още като Nikolay
Dmitriyevich
CHOLES/CHOULZ)

Идентифицираща информация

3.6.2022 г.

Име

Свързано(и) лице(а): Dmitriy Peskov (баща)
Tatiana Aleksandrovna
NAVKA
(на руски: Татьяна
Александровна НАВКА)

Дата на раждане: 13.4.1975 г.
Място на раждане: Украйна
Гражданство: руско
Пол: женски

Татяна Навка е съпруга на Дмитрий Песков, прессекретар на президента на
Руската федерация Владимир Путин, който е включен в списъка съгласно
Решение 2014/145/ОВППС.
Татяна Навка е съсобственик на дружества и имущество, намиращи се inter alia в
Кримски полуостров, който е незаконно анексирани от Руската федерация.
Следователно тя подкрепя действия, подкопаващи или застрашаващи
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Освен това
тя е свързана с включено в списъка лице, което активно подкрепя действия или
политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в
Украйна.

3.6.2022 г.
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1161.

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYАNOV

Член на Московската градска дума.
Дата на раждане: 22.8.1984 г.
Място на раждане: Люберци, Москвска област,
Руска федерация
Гражданство: руско
Пол: мъжки

1162.

Andrei Yurievich LIPOV
(на руски: Андрей Юрьевич
ЛИПОВ)

Основания

Сергей Савостянов е руски държавник и политик. На 8 септември 2019 г. е
избран за член на Московската градска дума.

Дата на раждане: 23.11.1969 г.

В качеството си на ръководител на Roskomnadzor Андрей Липов е отговорен за
решенията, довели до цензура и затварянето на независими руски медии.
Тези действия създават цензурирано информационно пространство, което
насърчава, подпомага и подкрепя руската въоръжена агресия срещу Украйна.

Пол: мъжки
Освен това под ръководството на Андрей Липов Roskomnadzor активно
подкопава териториалната цялост на Украйна с подкрепата си за сепаратистките
райони в страната, т.нар. „републики“ в Донбас, и по-специално за Денис
Пушилин, ръководител на т.нар. „Донецка народна република“.
Следователно Андрей Липов е отговорен за активната подкрепа или
осъществяването на действия или политики, подкопаващи или застрашаващи
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и
стабилността и сигурността в Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Андрей Липов е началник на Руската федерална служба за надзор на
комуникациите, информационните технологии и средствата за масово
осведомяване (Roskomnadzor) Roskomnadzor е основен инструмент за
налагане на цензура и репресии срещу свободните медии в Русия.

Гражданство: руско

3.6.2022 г.

Като отрича териториалната цялост на независимите държави и насърчава
възстановяването на границите на бившия Съюз на съветските социалистически
републики, той публично подкрепя действията на Руската федерация в Украйна.
Следователно той е отговорен за, подкрепя или осъществява действия или
политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в
Украйна.

Началник на Руската федерална служба за надзор
на комуникациите, информационните технологии
и средствата за масово осведомяване
(Роскомнадзор)
Място на раждане: Москва, Руска федерация

Дата на вписване

BG

(на руски: Сергей
Владимирович
САВОСТЬЯНОВ)

Идентифицираща информация
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Име

3.6.2022 г.

1163.

Volodymir Vasilyovich
SALDO
(украински: Володимир
Васильович САЛЬДО)

Идентифицираща информация

Основания

Член на Херсонския градски съвет, член на
Спасителния комитет за мир и ред в Херсон.

3.6.2022 г.

BG

През март 2022 г. Володимир Салдо отива на митинг в подкрепа на руската
агресия срещу Украйна и след това участва в създаването на т.нар. Спасителен
комитет за мир и ред., орган за сътрудничество с руската окупация в Херсонска
Бивш кмет на Херсон (2002–2012 г.) и бивш член
област. Володимир Салдо подкрепя и насърчава политики, подкопаващи
на парламента (Партията на регионите,
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.
2012–2014 г.).

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Име

Дата на раждане: 12.6.1956 г.
Гражданство: украинско
Пол: мъжки
1164.

3.6.2022 г.

(украински: Кирило
Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Председател на Спасителния комитет за мир и ред През март 2022 г. Кирило Стремоусов участва в създаването на т.нар.
в Херсон.
Спасителен комитет за мир и ред, орган за сътрудничество с руската окупация в
Херсонска област.
Дата на раждане: 1976 г.
Стремоусов подкрепя и насърчава политики, които подкопават териториалната
Гражданство: руско
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.
Пол: мъжки

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO

Член на Спасителния комитет за мир и ред в
Херсон, бивш заместник-кмет на Херсон.

3.6.2022 г.

(украински: Сергiй
Миколайович ЧЕРЕВКО)

Дата на раждане: 11.8.1975 г.
Гражданство: украинско

През март 2022 г. Серхий Черевко участва в създаването на т.нар. Спасителен
комитет за мир и ред, орган за сътрудничество с руската окупация в Херсонска
област.
Черевко подкрепя и насърчава политики, които подкопават териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Пол: мъжки
1166.

Tetiana KUZMICH
(украински: Тетяна
КУЗЬМIЧ)

Член на Спасителния комитет за мир и ред в
Херсон.
Бивш заместник-кмет на Херсон.
Председател на организацията на гражданското
общество „Руско национално общество Rusich“.

През март 2022 г. Татяна Кузмич участва в създаването на т.нар. Спасителен
комитет за мир и ред, орган за сътрудничество с руската окупация в Херсонска
област.
Кузмич подкрепя и насърчава политики, които подкопават териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

1165.

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV

Дата на раждане: 10.4.1968 г.
Гражданство: украинско
Пол: женски

L 153/113

1167.

Galina Viktorivna
DANILCHENCKO

Идентифицираща информация

Назначена от руските окупационни сили за
изпълняваща длъжността кмет на Мелитопол.

(украински: Галина
Дата на раждане: 1964 г.
Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)
Гражданство: Украйна

1168.

Petr AKOPOV
(на руски Петр АКОПОВ)

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV
(на руски: Тимофей
Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

3.6.2022 г.

На 4 март 2022 г. законният кмет на Мелитопол е отвлечен от руските сили и тя
е назначена да го замести. Освен това Данилченко прави няколко изявления в
подкрепа на присъствието на Русия в нейния град и призовава населението да не
се противопоставя на окупатора.
В това си качество следователно тя подкрепя и насърчава политики, които
подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Длъжност: Руски пропагандист: колумнист в РИА Пьотр Акопов е руски пропагандист и колумнист в РИА Новости – руска
Новости
държавна информационна агенция под ефективния държавен контрол на
„Россия Сегодня“. Той е централна фигура в правителствената пропаганда и автор
Дата на раждане: 7.10.1968 г.
на статии, в които отрича правото на Украйна на държавност и призовава за
„денацификация“, както и за „деукранизация“ на страната, като популяризира
Гражданство: руско
идеята, че Украйна следва да бъде неразделна част от Русия.
Пол: мъжки
Следователно Пьотр Акопов е отговорен за, подкрепя или осъществява действия
или политики, които подкопават или застрашават териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в
Украйна.

3.6.2022 г.

Длъжност: Руски пропагандист: колумнист в РИА Тимофей Сергейцев е руски пропагандист и колумнист в РИА Новости - руска
Новости
държавна информационна агенция под ефективния държавен контрол на
„Россия Сегодня“. Той е централна фигура в правителствената пропаганда и е
Дата на раждане: 3.11.1963 г.
автор на статии, в които отрича правото на Украйна на държавност и призовава
за „денацификация“, както и за „деукранизация“ на страната, като популяризира
Гражданство: руско
идеята, че Украйна следва да бъде неразделна част от Русия.
Пол: мъжки
Следователно Тимофей Сергейцев е отговорен за, подкрепя или осъществява
действия или политики, които подкопават или застрашават териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и
сигурността в Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

1169.

Галина Данилченко е изпълняваща длъжността кмет на град Мелитопол.

Дата на вписване

BG

Пол: женски

Основания
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Име

3.6.2022 г.

1170.

Victoria NIKIFOROVA
(на руски: Виктория
НИКИФОРОВА)

Идентифицираща информация

Длъжност: Руски пропагандист: работи в РИА
Новости
Дата на раждане: 12.6.1971 г.
Място на раждане: Москва, Руска федерация
Пол: женски

1171.

Дата на вписване

Виктория Никифорова е руски пропагандист и колумнист в РИА Новости - руска
държавна информационна агенция под ефективния държавен контрол на
„Россия Сегодня“. Тя е централна фигура в правителствената пропаганда и
отрича правото на Украйна да съществува, както и способността на украинския
народ да взема решения самостоятелно. Описва украинския народ като народ „с
промит мозък“ и „взет за заложник“ и по този начин насърчава позитивното
отношение към руската агресия срещу Украйна.

3.6.2022 г.

BG

Гражданство: руско

Основания

3.6.2022 г.

Име

Следователно Виктория Никифорова е отговорна за, подкрепя или осъществява
действия или политики, които подкопават или застрашават териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и
сигурността в Украйна.
3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Alina Maratovna KABAEVA Длъжност: Председател на Съвета на директорите Алина Кабаева е председател на Съвета на директорите на Националната
на Националната медийна група (NMG)
медийна група (NMG), холдинг, който притежава големи дялове в почти всички
(a.k.a. Alina Maratovna
големи руски федерални медии, които възпроизвеждат пропагандата на руското
Дата на раждане: 12.5.1983 г.
KABAYEVA)
правителство. Тя е бивша руска гимнастичка и бивш член на Държавната дума.
Свързана е тясно с президента Владимир Путин.
(на руски: Алина Маратовна Място на раждане: Ташкент, Узбекистан
КАБАЕВА)
Следователно тя е отговорна за подкрепата на действия и политики, които
Гражданство: руско
подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна,
Пол: женски
както и стабилността и сигурността в Украйна. Освен това тя е свързана с
включено в списъка лице, отговорно за действията, които подкопават
Свързани образувания: Национална медийна
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и
група (NMG)
стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепящо тези действия.
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1172.

Идентифицираща информация

Aleksandra MELNICHENKO Дата на раждане: 21.4.1977 г.
(На сръбски: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

Място на раждане: Белград, Сърбия
Свързано лице: Andrey Igorevich Melnichenko
(съпруг)
Пол: женски
Паспорт №: Хърватски паспорт №: 094949450
(дата на изтичане: 23.12.2023 г.)

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV
(Эдуард Юрьевич
ХУДАЙНАТОВ)

Александра Мельниченко е съпруга на Андрей Игоревич Мельниченко, руски
индустриалец, притежаващ най-големия производител на торове EuroChem
Group и въгледобивното дружество SUEK. Александра Мельниченко се
възползва добре от финансовото състояние на съпруга си и извлича облаги от
него. Заедно с него тя притежава два мансардни апартамента на стойност над 30
милиона долара. През март 2022 г. Александра Мельниченко замени съпруга си
като нов действителен собственик на Firstline Trust, управляван от Linetrust
PTC Ltd, дружество, което представлява крайния собственик на EuroChem
Group.

3.6.2022 г.

Следователно тя е свързана с видни бизнесмени, осъществяващи дейност в
икономически сектори, които осигуряват значителен източник на приходи за
правителството на Руската федерация, което е отговорно за анексирането на
Крим и дестабилизирането на Украйна. Освен това Андрей Игоревич
Мельниченко подкрепя или осъществява действия или политики, които
подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

Дата на раждане: 11.9.1960 г.

Едуард Юревич Худайнатов е руски бизнесмен, осъществяващ дейност в
енергийния сектор. Собственик е на „Независима нефтена и газова компания“
Място на раждане: Шимкент, СССР (понастоящем
(NOC, Нефтегазхолдинг), едно от най-големите руски частни дружества и един
Казахстан)
от водещите производители на нефт, който извършва търсене, проучване и
разработване на нефтени и газови находища, рафиниране на нефт, както и
Гражданство: руско
производство и маркетинг на нефтопродукти. Приходите на дружеството през
Паспорт №: 753296761 (руски)
2015 г. възлизат на 2,2 милиарда щатски долара.
Пол: мъжки
През последните години „Независима нефтена и газова компания“ придоби от
държавното предприятие Роснефт значителни дялове от дружества, работещи в
енергийния сектор, заедно с техните лицензи за добив. Освен това NOC участва
заедно с Роснефт в проекта „Восток нефт“. Наред с това през последните няколко
години Роснефт е изплатил на Худайнатов 9,6 млрд. долара за дружество, което
притежава нефтено находище в Таймир.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

1173.

Дата на вписване

BG

Гражданство: сръбско, хърватско

Основания
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Име

3.6.2022 г.

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

През 2019 г. NOC и Роснефт поискаха и получиха от президента Путин
привилегии във връзка с добивната си дейност в Арктика.

3.6.2022 г.

Име

Худайнатов е свързан с руския олигарх Игор Сечин и президента Владимир
Путин.
BG

Худайнатов и Сечин са работили заедно в Роснефт и техните дружества
извършват съвместно стопанска дейност в енергийния сектор.
Худайнатов участва в първата кампания за президентски избори на Путин през
2000 г., като я ръководи в Тюменска област, където е регионален член на Думата
от 1997 г.
Отличен е с Ордена за заслуги за отечеството за „укрепване на позицията на
Русия на световния енергиен пазар и подобряване на перспективите ѝ за
инвестиции“.

1174.

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN
(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Дата на раждане: 1996 г.
Гражданство: руско
Идентификационен номер на данъкоплатеца
780103765308

Павел Пригожин е син на Евгений Пригожин, виден руски бизнесмен, тясно
свързан с президента Путин и руското Министерство на отбраната. Евгений
Пригожин е спонсор и неофициален ръководител на групата „Вагнер“,
некорпоративна военна единица, базирана в Русия, отговорна за разполагането
на наемници на групата „Вагнер“ в Украйна.

„Concord“, известно също като „КОМБИНАТ ПИТАНИЯ КОНКОРД ООО“,
Свързани лица: Евгений Викторович Пригожин
(баща), Любов Валентиновна Пригожина (майка), дружество, което Евгений Пригожин основава и притежава до ноември 2019 г.,
и група от други свързани с него дружества, включително „Concord
Полина Евгениевна Пригожина (сестра)
Management and Consulting LLC“ и „Megaline LLC“, се ползват от големи
Свързани образувания: Lakhta Park, Lakhta Park обществени поръчки с руското Министерство на отбраната след незаконното
Premium, Lakhta Plaza, Turtrans
анексиране на Крим от Руската федерация и окупацията на Източна Украйна от
подкрепяните от Русия сепаратисти.
Пол: мъжки

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Следователно Едуард Юревич Худайнатов е виден бизнесмен, осъществяващ
дейност в икономически сектори, които осигуряват значителен източник на
приходи на правителството на Руската федерация. Той се облагодетелства от
правителството на Руската федерация и е свързан с включените в списъка лица.
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Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

Павел Пригожин е собственик на пет дружества, притежавани преди това от
майка му Любов Валентиновна Пригожина: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park
Premium LLC, Lakhta Park LLC и Lakhta Plaza LLC,.

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH Длъжност: съосновател и главен изпълнителен
директор на Яндекс Н.В.
(Аркадий Юрьевич ВОЛОЖ)
Дата на раждане: 11.2.1964 г.

Аркадий Юревич Волож е руски бизнесмен с бизнес интереси в областта на
информационните технологии и технологиите. Той е основател и главен
изпълнителен директор на Яндекс. Яндекс е най-голямата интернет компания в
Русия, която управлява най-популярната търсачка в Русия.

Волож е виден бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори,
които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на
Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на
Украйна. Освен това като основател и главен изпълнителен директор на Яндекс
той оказва материална или финансова подкрепа на правителството на Руската
федерация и е отговорен за подкрепата на действия или политики, подкопаващи
или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на
Украйна.

3.6.2022 г.“;

Официален вестник на Европейския съюз

Място на раждане: Атирай, Казахстанска съветска
Руски държавни банки като Сбербанк и ВТБ са акционери и инвеститори в
социалистическа република, СССР (понастоящем
Яндекс.
Казахстан)
През 2019 г. Яндекс прие да се извърши преструктуриране, по силата на което
Гражданства: руско, малтийско
беше дадена „златна акция“ на новосформираната Фондация от обществен
интерес, създадена за да „защитава интересите на Руската федерация“. Чрез
Пол: мъжки
Фондацията от обществен интерес правителството на Руската федерация може да
налага вето върху определени въпроси като продажбата на материална
интелектуална собственост и продажбата или предаването на лични данни на
руски потребители на чуждестранни дружества — като това са въпроси, за
които се счита, че засягат „националния интерес“ на Русия. Яндекс е отговорен и
за популяризирането на държавните медии и посланията им в резултатите при
търсене, както и за декласирането и премахването на критикуващо Кремъл
съдържание, като съдържание, свързано с агресивната война на Русия срещу
Украйна.

BG

Като такъв той е тясно свързан с видни бизнесмени или юридически лица,
образувания или органи, осъществяващи дейност в икономически сектори,
които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на
Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на
Украйна.
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Име

3.6.2022 г.

Име

„84.

JSC GARNIZON
(на руски: АО Гарнизон)

Идентифицираща информация

Адрес: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24,
Moscow, Russia 115035; building 1.

Телефон: +7 (499) 790-92-12
Уебсайт: http://ao-garnizon.ru
Имейл: info@ao-garnizon.ru
85.

JSC OBORONENERGO

Телефон: +7 (495) 532-13-06
Уебсайт: https://oboronenergo.su
Имейл: info@oen.su

JSC Garnizon е холдингово дружество под контрола на Министерството на
отбраната на Руската федерация. Неговата структура включва повече от 60
образувания. То изпълнява задачи, определени от Министерството на отбраната,
и защитава интересите на въоръжените сили на Руската федерация. Действало е
като възлагащ орган на обществените поръчки в интерес на Министерството на
отбраната.

3.6.2022 г.

Следователно това е юридическо лице, което осигурява материална или
финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за
анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.
JSC Oboronenergo е военен доставчик на енергия, който по силата на държавни
договори предоставя услуги за доставка на електроенергия на руски военни
единици и други образувания под контрола на Министерството на отбраната.
Участва в модернизацията на военновъздушната база в Кореновск, която по
време на непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу
Украйна се използва от въоръжените сили на Руската федерация за извършване
на нападения по цели, разположени в Украйна.
Следователно дружеството осигурява материална подкрепа на правителството
на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането
на Украйна, и се облагодетелства от него. То оказва и материална подкрепа за
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна.

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: АО Оборонэнерго)

Адрес: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane,
11, Russia

Дата на вписване

BG

Пощенски адрес: Sadovnicheskaya 53, Moscow,
Russia 115035

Основания

3.6.2022 г.

2. ОБРАЗУВАНИЯ
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86.

OJSC Ulyanovsk
Automobile Plant (UAZ)

Идентифицираща информация

Адрес: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast, 432008

87.

JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)

Адрес: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya
Olenya, 15A, building 1

Уебсайт: https://voentelecom.ru
Имейл: info@voentelecom.ru

3.6.2022 г.

Освен това дружеството осигурява материална подкрепа на правителството на
Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на
Украйна, и се облагодетелства от него. То носи отговорност за материалната
подкрепа на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна.
Voentelecom е водещият доставчик на телекомуникационни услуги за
Министерството на отбраната на Руската федерация. Правителството на Руската
федерация признава Voentelecom за дружество от федерално значение. То
извършва поддръжка и ремонт на ИТ инфраструктурата, военното
комуникационно оборудване, комуникационните линии и електронното военно
оборудване на въоръжените сили на Руската федерация, включително на
територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол. То разработва
единна автоматизирана цифрова комуникационна система за руската армия.
Дружеството осигурява на руския военноморски флот защитена широколентова
радиокомуникация, включително на територията на незаконно анексирания
Кримски полуостров. Voentelecom си сътрудничи с Rostec при разработването
на LTE стандарта на територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол.
Следователно дружеството осигурява материална и финансова подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна, и се облагодетелства от него. То оказва и
материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: АО „Воентелеком“) Телефон: +7 (495) 609-50-05 , +7 (985)
900-50-05

UAZ е руски производител на автомобили. Дружеството предоставя на
въоръжените сили на Руската федерация превозните средства UAZ Patriot,
използвани от руската армия по време на непровокираната и неоправдана
военна агресия срещу Украйна.

Дата на вписване

BG

(на руски: ООО
Телефон: +7 (8422) 40-91-09
„Ульяновский
Уебсайт: https://uaz.global/
автомобильный завод“(УАЗ))
Имейл: mm.medvedev@dnd.team

Основания
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88.

JSC VOENTORG
(на руски: АО „Военторг“)

Идентифицираща информация

Адрес: Russia, Moscow, 115035,
Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3
Телефон: +7 (495) 609-5200
Уебсайт: http://www.oaovoentorg.ru
Свързани образувания: Дъщерни дружества:
JSC „Voentorg-West“;
JSC „Voentorg-South“;

Дата на вписване

Voentorg е изпълнител на Министерството на отбраната на Руската федерация.
Предоставя кетъринг и перални услуги, както и военни униформи за
въоръжените сили на Руската федерация. Освен това дъщерното дружество на
Voentorg, Voentorg Retail, продава тениски на руската армия с военния символ
Z, използван от руските пропагандисти за популяризиране на непровокираната
и неоправдана руска военна агресия срещу Украйна.

3.6.2022 г.

BG

Имейл: info@oaovoentorg.ru

Основания

3.6.2022 г.

Име

Следователно то осигурява материална или финансова подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна. Освен това дружеството подкрепя материално
или финансово действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

JSC „Voentorg-Center“;
JSC „Voentorg-Vostok“;
Voentorg-Retail LLC
89.

VOENTEKSTILPROM LLC
(на руски: ООО
ВоенТекстильПром)

Адрес: 115446, Moscow, Kolomensky proezd,
13a, Russia
Телефон: 8-499-444-32-84;
Факс: 8-499-611-90-46
Уебсайт: https://voentekstilprom.ru/
Имейл: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom произвежда облекло за нуждите на правителството на Руската
федерация. Предприятието доставя облекло на руската армия като част от
държавна поръчка в областта на отбраната. То произвежда полевите униформи
за националната гвардия на Русия и ризите за войниците от руския
военноморски флот и националната гвардия на Русия.
Следователно това е юридическо лице, което осигурява материална или
финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за
анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, или което извлича
ползи от него.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

JSC „Voentorg-Moscow“;
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90.

Идентифицираща информация

Адрес: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow,
123001

(на руски: СК
НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Тел.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19
Факс: +7 (495) 788-81-16
Уебсайт: www.nsg-ins.ru
Имейл: info@nsg-ins.ru

Дата на вписване

Independent Insurance Group Ltd е застраховател на руски дружества от
отбранителната промишленост. Дружеството е включено в списъка на
застрахователите, които предоставят застрахователни услуги за международен
превоз на военни стоки. То си сътрудничи с руски държавни дружества и ги
застрахова, особено във военния и отбранителния сектор. Independent
Insurance Group Ltd е основен застраховател на риска на Rostec – руският
държавен конгломерат в областта на отбраната. Дружеството е сред спонсорите
и участниците в Международния военнотехнически форум „Army2022“,
организиран от Министерството на отбраната на Руската федерация.

3.6.2022 г.

BG

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP

Основания

PJSC KAMAZ изв. също като Адрес: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye
KAMAZ PTC
Chelny, Respublika Tatarstan, 423827
(на руски: ПАО „КАМАЗ“)

Телефон: +7 (800) 555-00-99
Уебсайт: https://kamaz.ru/en
Имейл: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ е руски разработчик и производител на превозни средства и военно
оборудване. Дружеството произвежда KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ6560, използвани от въоръжените сили на Руската федерация по време на
непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.
Следователно то носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Следователно то носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална или
финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за
анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, или извлича ползи от
него.
91.
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Име

3.6.2022 г.

92.

JSC KRONSHTADT
TEKHNOLOGII Group of
Companies

Основания

Дата на вписване

Адрес: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18,
bldg. 9, Descartes Business Center, Russia /
199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky
island, 54/4

JSC Kronshtadt Tekhnologii е руски военен изпълнител, който разработва и
произвежда оборудване, софтуер и интегрирани решения за безпилотни
летателни апарати и за руската отбранителна промишленост. Въоръжените сили
на Руската федерация използват безпилотни летателни апарати Orion,
произведени от Kronshtadt Tekhnologii, по време на непровокираната и
неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.

3.6.2022 г.

(на руски: Кронштадттехнологии группа компаний Телефон: +7 (495) 748-35-77,
АО)
+7 (495) 230-00-36 (Москва);

+7 (812) 449-90-90 (Санкт Петербург)
Уебсайт: https://kronshtadt.ru

BG

Идентифицираща информация

3.6.2022 г.

Име

Следователно той носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна.

Имейл: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru
93.

Management Company
Tatneft-Neftekhim LLC

Адрес: 423580, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Факс: +7(8555) 49-75-86
Уебсайт: www.neftehim.tatneft.ru
Имейл: nhk@tnnh.tatneft.ru
Свързани образувания:
JSC Nizhnekamskshina;
LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory
Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;
JSC Nizhnekamsktekhuglerod;
JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);
TD ‘Kama’ Trading House;
LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

TD KAMA – главен дистрибутор на продуктите от бизнеса с гуми на Tatneft,
доставя гуми на въоръжените сили на Руската федерация и на Националната
гвардия на Руската федерация. Nizhnekamskshina произвежда гумите,
монтирани на бронираните превозни средства от типа K4386 Typhoon-VDV.
Продуктите на Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant включват гуми KAMA NU402,
които са монтирани на пехотните превозни средства TIGR, превозващи
подвижни противотанкови ракети Kornet. Въоръжените сили на Руската
федерация използват бронирани превозни средства K4386 Typhoon-VDV,
пехотни превозни средства TIGR и подвижни противотанкови ракети Kornet по
време на непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу
Украйна.

3.6.2022 г.
Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: OOO УК Татнефть- Телефон: +7(8555) 49-73-42,
Нефтехим)
+7(8555) 49-75-86,

Management Company Tatneft-Neftekhim управлява и координира дъщерните
дружества за гуми на Tatneft, които включват TD KAMA, Nizhnekamskshina и
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Дружеството обединява всички предприятия,
свързани с бизнеса с гуми на Tatneft, и управлява тяхното производство, процеси
на планиране, бизнес операции, човешки ресурси и връзки с обществеността.

Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна.

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;
JSC Yarpolimermash-Tatneft;
LLC Energoshinservis
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94.

Идентифицираща информация

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Адрес: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone,
Plant, LLC
Republic of Tatarstan, Russia
Телефон: +7 (8555) 49-73-40
Уебсайт: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru
Имейл: nkastp@tatneft.ru
Свързани образувания:
Tatneft
Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim
Nizhnekamskshina
PJSC Nizhnekamskshina
(на руски: ПАО
„Нижнекамскшина“)

Адрес: 423570, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, Russia
Телефон: +8 555 49-79-30,
Факс: 8 (555) 24-15-70
Уебсайт: https://shinakama.tatneft.ru
Имейл: nksh@tatneft.ru
Свързани образувания:
Tatneft
Trading House KAMA
Management Company Tatneft-Neftekhim

3.6.2022 г.

То произвежда гумите KAMA NU402, които са монтирани на пехотните
превозни средства TIGR, превозващи подвижни противотанкови ракети Kornet.
Въоръжените сили на Руската федерация използват пехотни превозни средства
TIGR и подвижни противотанкови ракети Kornet по време на непровокираната
и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.
Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна.
Nizhnekamskshina е водещият производител на гуми в Русия. Дружеството е
дъщерно на Tatneft. То произвежда гуми с марките KAMA и Viatti. Неговите
продукти включват гуми с двойна употреба и гуми за военни превозни средства,
доставяни на правителството на Руската федерация. Nizhnekamskshina
произвежда гумите, монтирани на бронираните превозни средства от типа
K4386 Typhoon-VDV. Въоръжените сили на Руската федерация използват
K4386 Typhoon-VDV по време на непровокираната и неоправдана военна
агресия на Русия срещу Украйна.
Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

95.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant произвежда гуми с пълен металокорд.
Дружеството е дъщерно на Tatneft. Неговите продукти се доставят на
Министерството на отбраната на Руската федерация.

Дата на вписване

BG

(на руски: ООО
Нижнекамский завод
грузовых шин)

Основания
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Име

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

3.6.2022 г.

96.

Идентифицираща информация

LLC TD KAMA

Адрес: 423570, Russia, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24,
(на руски: ООО ТД „КАМА”)
room 402
Телефон: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10
Имейл: info@td-kama.com

Дата на вписване

TD KAMA е главен дистрибутор на продуктите от бизнеса с гуми на Tatneft,
които се произвеждат от Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant и
Nizhnekamskshina. Доставя гуми на въоръжените сили на Руската федерация и
на националната гвардия на Руската федерация.

3.6.2022 г.

Продуктите на Nizhnekamskshina, чийто дистрибутор е TD KAMA, включват
гуми с двойна употреба и гуми за военни превозни средства, доставяни на
правителството на Руската федерация. Nizhnekamskshina произвежда гумите,
монтирани на бронираните превозни средства от типа K4386 Typhoon-VDV.
Продуктите на Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, чийто дистрибутор е TD
KAMA, включват гуми KAMA NU402, които са монтирани на пехотните
превозни средства TIGR, превозващи подвижни противотанкови ракети Kornet.
Въоръжените сили на Руската федерация използват бронирани превозни
средства K4386 Typhoon-VDV, пехотни превозни средства TIGR и подвижни
противотанкови ракети Kornet по време на непровокираната и неоправдана
военна агресия на Русия срещу Украйна.

BG

Уебсайт: https://www.td-kama.com

Основания

OJSC Balashikha Casting and Адрес: Entuziastov sh., 4, Balashikha,
БЛМЗ е руски механо-леярен завод. Доставя материали, използвани за
Mechanical Plant
Moskovskaya oblast, 143900, Russian Federation производството на оръжия, на руските доставчици на военно оборудване, които
са санкционирани от Съюза с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи
(на руски: ОАО
Телефон: +7 (495) 639-94-94
положението в Украйна.
Балашихинский литейноУебсайт: https://www.blmz.ru
механический завод)
Той е доставчик по договор на въоръжените сили на Руската федерация.
Предоставя оборудване и материали за производството на няколко самолета и
Имейл: info@blmz.ru
изв. също като OJSC BLMZ
хеликоптера, включително хеликоптера Ka-52, които са използвани от
въоръжените сили на Руската федерация по време на непровокираната и
(на руски: ОАО БЛМЗ)
неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна.
97.

3.6.2022 г.

Име

Следователно той носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това той осигурява материална подкрепа на
правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и
дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.
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JSC REMDIZEL
(на руски: АО „Ремдизель“)

Идентифицираща информация

Основания

Адрес: 423800 , Republic of Tatarstan ,
Naberezhnye Chelny , Menzelinsky tract, 40,
Russia

3.6.2022 г.

BG

Remdizel произвежда и ремонтира колесни и верижни превозни средства.
Дружеството произвежда Typhoon K-63968 – превозни средства със защита
срещу мини и нападения от засада, които са използвани от въоръжените сили на
Руската федерация по време на непровокираната и неоправдана военна агресия
Телефон: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00
на Русия срещу Украйна.
Уебсайт: http://www.remdizel.com
Следователно то носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
Имейл: remdizel@kamaz.ru
и независимостта на Украйна.
Свързани образувания:

Дата на вписване
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KAMAZ
99.

JSC SUKHOI Company

3.6.2022 г.

United Aircraft Corporation (дружество майка)
100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR Адрес: Russia, 143079, Moscow region,
PLANT“
Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10
(на руски: Акционерное
Телефон: +7(498) 677-95-11
общество „121 авиационный
Уебсайт: https://121arz.ru
ремонтный завод”)
Имейл: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant ремонтира самолети Su-25, Su-27 и MiG-29. Това е
единственото предприятие в Русия, което едновременно ремонтира и
модернизира самолетите Su-25 в съответствие с версията Su-25 SM. Su-25 SM
са използвани от въоръжените сили на Руската федерация по време на
непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна.
Следователно то носи отговорност за материална подкрепа на действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна. Освен това то осигурява материална или финансова
подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на
Крим и дестабилизирането на Украйна, или извлича ползи от него.

3.6.2022 г.

Официален вестник на Европейския съюз

(на руски: ПАО Компания
„Сухой“)

Адрес: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, Sukhoi е руски производител на въздухоплавателни средства. Въоръжените сили
23B, PO box 604
на Руската федерация използваха произведени от Sukhoi бойни самолети по
време на непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу
Телефон: +7 (499) 550-01-06
Украйна.
Уебсайт: https://www.sukhoi.org
Следователно той носи отговорност за материална или финансова подкрепа на
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета
Имейл: info@sukhoi.org
и независимостта на Украйна.
Свързани образувания:

3.6.2022 г.

101.

National Settlement
Depository (NSD)
(на руски: Национальный
расчетный депозитарий)

Идентифицираща информация

Основания

Адрес: Spartakovskaya street 12, 105066,
Moscow, Russian Federation

Свързани образувания: мажоритарен акционер/ Притежава се почти изцяло от Московската борса, чиято мисия е да предостави
дружество майка при 99,997 % (не е включено в всеобхватен достъп до руските финансови пазари. Московската борса на свой
списъка индивидуално):
ред, чрез ролята си и акционерите си, е до голяма степен под контрола на
руското правителство. Следователно NSD е образувание или орган, който
Public Joint-Stock Company „Moscow Exchange
осигурява материална или финансова подкрепа на правителството на Руската
MICEX-RTS“ (Московската фондова борса или
федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.
MOEX), Официален адрес: 13, Bolshoy Kislovsky
per, 125009 Moscow, Russian Federation,
Идентификационен номер на данъкоплатеца:
7702077840,
Първичен държавен регистрационен номер:
1027739387411
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NSD е руска небанкова финансова институция и централен депозитар на ценни
книжа на Русия. Тя е най-големият депозитар на ценни книжа в Русия по
пазарна стойност на акции и дългови ценни книжа, държани на отговорно
Вид образувание: Небанкова кредитна институция
пазене, и единственият, който има достъп до международната финансова
акционерно дружество
система.
Дата на регистрация: 27.6.1996 г.
Призната е от правителството и Централната банка на Русия за финансова
институция от системно значение за Русия. Играе съществена роля за
Държавен регистрационен номер: 3294
функционирането на финансовата система на Русия и за връзката на страната с
Първичен държавен регистрационен номер:
международната финансова система, като по този начин пряко и косвено дава
1027739132563
възможност на руското правителство да участва в нейните дейности, политики и
ресурси.
Идентификационен номер на
данъкоплатеца: 7702165310 / 770101001

Дата на вписване

3.6.2022 г.

Име
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РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/884 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на
Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 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 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени
сили нападнаха Украйна. Това нападение представлява грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна.

(4)

В заключенията си от 24 февруари 2022 г. Европейският съвет осъди по възможно най-категоричен начин
непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна. Чрез своите незаконни военни
действия Русия грубо нарушава международното право и принципите на Устава на Организацията на обединените
нации и подкопава европейската и световната сигурност и стабилност. Европейският съвет призова за спешно
изготвяне и приемане на още един пакет от допълнителни санкции срещу лица и икономически санкции.

(5)

В заключенията си от 24 март 2022 г. Европейският съвет заяви, че Съюзът продължава да е в готовност да запълва
пропуските и да противодейства на действително и възможно заобикаляне на вече приетите ограничителни мерки,
както и да предприеме бързо по-нататъшни координирани строги санкции по отношение на Русия и Беларус, за да
възпрепятства ефективно руските способности за продължаване на агресията.

(6)

С оглед на сериозното положение и в отговор на агресивната война на Русия срещу Украйна е целесъобразно да се
въведат допълнителни ограничителни мерки.

(7)

Целесъобразно е да се забранят вносът, закупуването или трансферът в държавите членки на суров нефт и на някои
нефтопродукти от Русия. Освен това е целесъобразно да се забранят застраховането и презастраховането на морския
транспорт на такива стоки до трети държави. Следва да се предвидят и подходящи преходни периоди.

(8)

Поради географското положение на няколко държави членки, което създава специфична зависимост от суровия нефт,
внасян от Русия по тръбопровод, като в краткосрочен план липсва жизнеспособна алтернатива за доставки, забраните
за внос на суров нефт от Русия следва временно да не се прилагат, докато Съветът реши друго, за вноса на суров нефт
по тръбопровод от Русия в тези държави членки. Посочените държави членки следва да предприемат всички
необходими мерки за получаване на алтернативни доставки възможно най-бързо. Комисията следва да наблюдава и
улеснява напредъка на въпросните държави членки за получаването на алтернативни доставки. Когато дадена
държава членка е постигнала достатъчен напредък, върховният представител с подкрепата на Комисията следва да
предложи на Съвета да прекрати това временно изключение по отношение на съответната държава членка.

(9)

На заседанието си на 30—31 май 2022 г. Европейският съвет постигна съгласие да разгледа отново възможно найскоро въпроса за това временно изключение за суровия нефт, доставян по тръбопроводи.

(1) Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия,
дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).
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(10)

Необходимо е да се забрани последващото прехвърляне, транспортиране или препродажба на суров нефт от Русия,
доставен в държава членка по тръбопровод, на други държави членки или на трети държави, както и да се забрани,
след изтичането на преходен период от осем месеца, по-нататъшното прехвърляне, транспортиране или препродажба
на нефтопродукти, получени от такъв суров нефт, на други държави членки. Поради специфичната зависимост на
Чехия от такива нефтопродукти следва да ѝ бъде предоставен допълнителен десетмесечен срок за получаване на
алтернативни доставки.

(11)

Поради особената географска експозиция на България, за ограничен период от време следва да бъде предоставена
специална дерогация от забраната за внос на суров нефт с морски транспорт („суров нефт, превозван по море“) и на
нефтопродукти. Поради специфичната ситуация в Хърватия, свързана с необходимостта нейната рафинерия да
осигурява редовни доставки на вакуумен газьол за функционирането си, следва да бъде възможно националният
компетентен орган да разрешава закупуването, вноса или трансфера на руски вакуумен газьол за определен период от
време при определени условия.

(12)

Ако доставката на суров нефт по тръбопровод от Русия за държава членка без излаз на море бъде прекъсната по
причини извън контрола на тази държава членка, вносът на суров нефт, превозван по море, от Русия в тази държава
членка следва да бъде разрешен чрез извънредна временна дерогация до възобновяването на доставките по
тръбопровод или докато Съветът реши, че забраната за внос на суров нефт, доставян по тръбопровод, следва да се
прилага по отношение на тази държава членка.

(13)

В съответствие с принципа за свободно транзитно преминаване забраните за закупуване, внос или трансфер на суров
нефт, превозван по море, и на някои нефтопродукти от Русия следва да не засягат закупуването, вноса или трансфера
на такива стоки, които са с произход от трета държава и само преминават транзитно през Русия. По-специално, тези
забрани не следва да се прилагат в случаите, когато Русия е посочена като държава на износ в митническите
декларации, ако държавата на произход на суровия нефт и другите нефтопродукти е посочена в тези декларации като
трета държава.

(14)

Целесъобразно е да се забрани предоставянето на Русия на консултантски услуги, свързани със счетоводство, одит,
включително задължителен одит, данъци или водене на счетоводни книги, или на консултантски услуги по
управление и стопанска дейност или връзки с обществеността. Освен това е целесъобразно да се изменят забраните,
отнасящи се съответно до депозитите, предприятията за автомобилни превози, установени в Русия, и услугите по
доверително управление. И накрая, целесъобразно е да се добавят някои вписвания към списъка на юридическите
лица, образуванията и органите, съдържащ се в приложенията към Решение 2014/512/ОВППС.

(15)

За да се гарантира гладкото прилагане на член 1й от Решение 2014/512 ОВППС, е целесъобразно срокът за
прекратяване на дейностите, предвиден в параграфи 2 и 3 от посочения член, да бъде удължен от 10 май 2022 г. до
5 юли 2022 г..

(16)

Целесъобразно е да се поясни, че с настоящото решение не се възпрепятства получаването на плащания от
юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка, от
техния руски партньор съгласно договори, свързани със стоките и технологиите, изброени в член 4в от Решение
2014/512/ОВППС, сключени преди 26 февруари 2022 г. и изпълнени преди 27 май 2022 г.

(17)

Руската федерация предприе системна международна кампания за медийна манипулация и изопачаване на фактите, за
да засили стратегията си за дестабилизация на съседните ѝ държави и на Съюза и неговите държави членки.
По-специално мишена на пропагандата многократно и последователно бяха европейски политически партии,
особено по време на изборите, като мишена са и гражданското общество, лицата, търсещи убежище, руски етнически
малцинства, полови малцинства, както и функционирането на демократичните институции в Съюза и неговите
държави членки.

(18)

С цел да обоснове и подкрепи агресията си срещу Украйна, Руската федерация предприе продължителни и
съгласувани пропагандни дейности, насочени към гражданското общество в Съюза и в съседните държави, като
сериозно изопачава и манипулира фактите.

(19)

Тези пропагандни дейности се осъществяват чрез редица медии под постоянния пряк или непряк контрол на
ръководството на Руската федерация. Подобни действия представляват съществена и пряка заплаха за обществения
ред и сигурността на Съюза. Споменатите медии са от съществено значение и допринасят за обосноваването на
агресията срещу Украйна и за подкрепата на тази агресия, както и за дестабилизирането на съседните на Украйна
държави.
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(20)

С оглед на сериозната обстановка и в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, е
необходимо в съответствие с основните права и свободи, признати в Хартата на основните права, по-специално с
правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, както е признато в член 11 от нея, да се
въведат допълнителни ограничителни мерки за преустановяване на дейността по излъчване на такива медии в Съюза,
или на излъчванията им, насочени към Съюза. Мерките следва да се запазят докато се сложи край на агресията срещу
Украйна и докато Руската федерация и свързаните с нея медии престанат да извършват пропагандни действия срещу
Съюза и неговите държави членки.

(21)

В съответствие с основните права и свободи, признати в Хартата на основните права, и по-специално с правото на
свобода на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива и правото на
собственост, както са признати в членове 11, 16 и 17 от нея, мерките не пречат на медиите и техния персонал да
извършват в Съюза други дейности, различни от излъчване, например проучвания и интервюта. По-специално тези
мерки не променят задължението за зачитане на правата, свободите и принципите, посочени в член 6 от Договора за
Европейския съюз, включително в Хартата на основните права, както и в конституциите на държавите членки, в
рамките на съответното им приложно поле.

(22)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнението на определени мерки.

(23)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:
1)

Член 1аа се изменя, както следва:
а) вмъква се следния параграф:
„2a.
Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на получаването на плащания, дължими от посочените в
него юридически лица, образувания или органи по силата на договори, изпълнявани преди 15 май 2022 г.“;
б) в параграф 3 буква а) се заменя със следното:
„а) освен в случаите, когато това е забранено съгласно член 4о или член 4п, трансакции, които са строго
необходими за прякото или непряко закупуване, внос или транспорт на природен газ и нефт, включително
рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда от или през Русия в
Съюза, държава — членка на Европейското икономическо пространство, Швейцария или Западните Балкани;“;
в) в параграф 3 се добавят следните букви:
„г) трансакции, включително продажби, които са строго необходими за прекратяването, до 5 септември 2022 г., на
съвместно предприятие или подобна правна договореност, сключена преди 16 март 2022 г., в която участва
посочено в параграф 1 юридическо лице, образувание или орган;
д) трансакции, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги, услуги на център за данни и
предоставянето на услуги и оборудване, необходими за тяхното функциониране, поддръжка, сигурност,
включително предоставяне на защитни стени и услуги на телефонни центрове, на юридическо лице,
образувание или орган, изброени в приложение X.“

2)

В член 1б параграф 5 се заменя със следното:
„5.
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентните органи могат да разрешат приемането на такъв депозит или
предоставянето на портфейл, сметка или услуга за доверително пазене при условия, които сметнат за подходящи, след
като установят, че приемането на такъв депозит или предоставянето на портфейл, сметка или услуга за доверително
пазене е:
а) необходимо за задоволяване на основните нужди на физически или юридически лица, образувания или органи,
посочени в параграф 1, и на членовете на семейството на тяхна издръжка, включително за заплащане на
хранителни продукти, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни
премии и такси за комунални услуги;
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б) предназначено изключително за плащането на непрекомерни хонорари за професионални услуги или за
възстановяването на направени разходи за предоставени правни услуги;
в) предназначено изключително за плащания на възнаграждения или такси за услуги за текущо държане или
поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;
г) необходимо 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 дадено въпросното разрешение; или
д) необходимо за официални нужди на дипломатическа мисия, консулска служба или международна организация.
В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно букви а), б), в) или д) от настоящия параграф съответната
държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.“
3)

В член 1г параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Параграф 1 не се прилага за гражданите на държава членка, на държава — членка на Европейското
икономическо пространство, или на Швейцария, или за физическите лица, притежаващи разрешение за временно или
постоянно пребиваване в държава членка, в държава — членка на Европейското икономическо пространство, или в
Швейцария.“

4)

Член 1д се заменя със следното:
„Член 1д
1.
Забранява се предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, които се използват за обмен на
финансови данни, на юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение VIII, или на всички
юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, в които над 50 % от правото на собственост се
притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение VIII.
2.
За всички юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение VIII, забраната, посочена в
параграф 1, се прилага, считано от датата, посочена за нея в същото приложение. Забраната се прилага, считано от
същата дата, за всички юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, в които над 50 % от правото на
собственост се притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение VIII.“

5)

В член 1з, параграф 2 буква д) се заменя със следното:
„д) освен в случаите, когато това е забранено съгласно член 4о или член 4п, закупуването, вноса или транспортирането
на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и
желязна руда от или през Русия в Съюза; или“

6)

Член 1й се заменя със следното:
„Член 1J
1.
Забранява се регистрирането, предоставянето на седалище, търговски или административен адрес, както и
предоставянето на услуги по управление, на доверителна собственост или друга подобна правна договореност, в която
доверител или бенефициер са:
a) руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия;
б) установени в Русия юридически лица, образувания или органи;
в) юридически лица, образувания или органи, повече от 50 % от правото на собственост в които се притежава пряко
или непряко от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в букви а) или б);
г) юридически лица, образувания или органи, контролирани от физическо или юридическо лице, образувание или
орган, посочени в букви а), б) или в);
д) физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) от името или по указание на физическо или
юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в букви а), б), в) или г).
2.
Считано от 5 юли 2022 г. се забранява да се действа или да се договаря друго лице да действа като доверителен
собственик, подставен акционер, директор, секретар или подобна длъжност в доверителна собственост или подобна
правна форма, посочена в параграф 1.
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3.
Параграфи 1 и 2 не се прилагат за операции, които са строго необходими за прекратяването до 5 юли 2022 г. на
договори, които не са в съответствие с настоящия член, сключени преди 9 април 2022 г., или на допълнителни
договори, необходими за изпълнението на такива договори.
4.
Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато доверителят или бенефициерът е гражданин на държава членка или
физическо лице, притежаващо разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка.
5.
Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи могат да разрешат при условия, които сметнат за уместни,
услугите, посочени в параграф 2, да продължат и след 5 юли 2022 г.:
a) за завършването до 5 септември 2022 г. на операции, строго необходими за прекратяването на договорите, посочени
в параграф 3, при условие че тези операции са започнали преди 11 май 2022 г.; или
б) по други причини, при условие че доставчиците на услуги не приемат от лицата, посочени в параграф 1, и не
предоставят на такива лица финансови средства или икономически ресурси, пряко или непряко, нито предоставят
по друг начин на тези лица облаги от активи, вложени в доверителна собственост.
6.
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат предоставянето на услугите, посочени
в същите параграфи, при условията, които сметнат за подходящи, след като установят, че това е необходимо за:
a) хуманитарни цели, например предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински
материали, храна или прехвърляне на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации;
б) дейности на гражданското общество, които пряко насърчават демокрацията, правата на човека или принципите на
правовата държава в Русия; или
в) функционирането на доверителна собственост, чиято цел е управлението на професионални пенсионни схеми,
застрахователни полици или схеми с дялово участие на служителите, благотворителни организации, любителски
спортни клубове и средства за ненавършили пълнолетие лица или уязвими пълнолетни лица.
7.
В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение съгласно параграф 5 или 6, предоставилата го държава
членка уведомява Комисията за това.“
7)

Вмъква се следният член:

„Член 1к
1.
Забранява се предоставянето, пряко или непряко, на консултантски услуги, свързани със счетоводство, одит,
включително задължителен одит, данъци или водене на счетоводни книги, или на консултантски услуги по
управление и стопанска дейност или връзки с обществеността на:
a) правителството на Русия; или
б) юридически лица, образувания или органи, установени в Русия.
2.
Параграф 1 не се прилага за предоставянето на услуги, които са строго необходими за прекратяването до 5 юли
2022 г. на договори, които не са в съответствие с настоящия член, сключени преди 4 юни 2022 г., или на
допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.
3.
Параграф 1 не се прилага за предоставянето на услуги, които са строго необходими за упражняването на правото
на защита в съдебно производство или на правото на ефективни правни средства за защита.
4.
Параграф 1 не се прилага за предоставянето на услуги, предназначени за изключително ползване от юридически
лица, образувания или органи, установени в Русия, които са притежавани или контролирани изцяло или съвместно от
юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка.
5.
Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат посочените в него услуги при условия,
които сметнат за подходящи, след като установят, че това е необходимо за:
а) хуманитарни цели, като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински
доставки, храна, или прехвърляне на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации; или
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б) дейности на гражданското общество, които пряко насърчават демокрацията, правата на човека или принципите на
правовата държава в Русия.“
8)

В член 4, параграф 3 буква а) се заменя със следното:
„а) транспортирането на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, освен в случаите, когато това е
забранено съгласно член 4о или член 4п, от или през Русия към Съюза; или“

9)

В член 4а, параграф 2 буква а) се заменя със следното:
„а) това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза, както и за транспорта на
природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, освен в случаите, когато това е забранено съгласно
член 4о или член 4п, от или през Русия към Съюза; или“

10) В член 4ж се добавя следният параграф:
„3.
Забранява се рекламирането на продукти или услуги с всякакво съдържание, произведени или излъчени от
юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение IX, включително чрез предаване или
разпространение чрез какъвто и да е способ, посочен в параграф 1.“
11) В член 4за, параграф 5 буква а) се заменя със следното:
„а) освен в случаите, когато това е забранено съгласно член 4о или член 4п, закупуването, вноса или транспортирането
към Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, титан, алуминий, мед, никел,
паладий и желязна руда, както и някои химични продукти и изделия от желязо;“
12) Член 4н, параграф 4 се изменя, както следва:
а) буква а) се заменя със следното:
„а) освен в случаите, когато това е забранено съгласно член 4о или член 4п, закупуването, вноса или
транспортирането към Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан,
алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда;“;
б) буква г) се заменя със следното:
„г) работата на дипломатически представителства и консулски служби в Русия, включително делегации, посолства
и мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното
право; или“
13) Вмъкват се следните членове:
„Член 4о
1.
Забранява се закупуването, вносът или трансферът, пряко или непряко, на суров нефт или нефтопродукти, ако те
са с произход от Русия или се изнасят от Русия.
2.
Забранява се прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или
финансова помощ или всякакви други услуги, свързани с посочената в параграф 1 забрана.
3.

Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат:

а) до 5 декември 2022 г. за еднократни трансакции за краткосрочна доставка, сключени и изпълнени преди тази дата,
или за изпълнението на договори за закупуване, внос или трансфер на суров нефт, сключени преди 4 юни 2022 г.,
или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответните
държави членки са уведомили Комисията за тези договори до 24 юни 2022 г. и че съответните държави членки
уведомяват Комисията за еднократните трансакции за краткосрочна доставка в срок от 10 дни от тяхното
приключване;
б) до 5 февруари 2023 г. за еднократни трансакции за краткосрочна доставка, сключени и изпълнени преди тази дата,
или за изпълнението на договори за закупуване, внос или трансфер на нефтопродукти, сключени преди 4 юни 2022
г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответните
държави членки са уведомили Комисията за тези договори до 24 юни 2022 г., и че съответните държави членки
уведомяват Комисията за еднократните трансакции за краткосрочна доставка в срок от 10 дни от тяхното
приключване;
в) за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, когато тези стоки са с
произход от трета държава и само се натоварват, заминават от или преминават транзитно през Русия, при условие
че произходът и собственикът на тези стоки не са руски;
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г) за суров нефт, който се доставя по тръбопровод от Русия до държавите членки, докато Съветът реши с единодушие,
по предложение на върховния представител с подкрепата на Комисията, че започват да се прилагат забраните по
параграфи 1 и 2.
4.
Ако доставките на суров нефт по тръбопровод от Русия за държава членка без излаз на море бъде прекъсната по
причини извън контрола на тази държава членка, чрез извънредна временна дерогация от параграфи 1 и 2 в тази
държава членка може да бъде внесен суров нефт, превозван по море от Русия, докато доставките не бъдат възобновени
или докато решението на Съвета, посочено в параграф 3, буква г), се прилага по отношение на тази държава членка, в
зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
5.
Считано от 5 декември 2022 г., и чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на България могат да
разрешат изпълнението до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни
договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт,
превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнасяни от Русия.
6.
Считано от 5 февруари 2023 г. и чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на Хърватия могат да
разрешават до 31 декември 2023 г. закупуването, вноса или трансфера на вакуумен газьол с произход от Русия или
изнасян от Русия, ако са изпълнени следните условия:
a) няма алтернативни доставки на вакуумен газьол; и
б) Хърватия е уведомила Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде предоставено специално
разрешение, най-малко две седмици преди даване на разрешението, и Комисията не е възразила в рамките на този
срок.
7.
Стоките, внасяни вследствие на дерогация, предоставена от компетентен орган съгласно параграф 5 или 6, не се
продават на купувачи, разположени в друга държава членка или в трета държава.
8.
Забранява се трансферът или транспортирането на суров нефт, доставян по тръбопровод до държавите членки
съгласно предвиденото в параграф 3, буква г), до други държави членки или до трети държави, или продажбата му на
купувачи в други държави членки или в трети държави.

Всички пратки и контейнери с такъв суров нефт носят ясно обозначение „REBCO: износът забранен“.

Считано от 5 февруари 2023 г., когато суров нефт се доставя по тръбопровод в държава членка съгласно предвиденото в
параграф 3, буква г), се забранява трансферът или транспортирането на нефтопродукти, които са получени от такъв
суров нефт, до други държави членки или трети държави, както и продажбата на такива нефтопродукти на купувачи в
други държави членки или трети държави.

Чрез временна дерогация забраните, посочени в трета алинея, се прилагат от 5 декември 2023 г. за вноса и трансфера в
Чехия, както и за продажбата на купувачи в Чехия на нефтопродукти, получени от суров нефт, доставен по нефтопровод
в друга държава членка, както е посочено в параграф 3, буква г). Ако Чехия получи достъп до алтернативни доставки на
такива нефтопродукти преди тази дата, Съветът, като действа с единодушие, приема решение за прекратяването на тази
временна дерогация. В периода до 5 декември 2023 г. обемът на тези нефтопродукти, внесени в Чехия от други държави
членки, не надхвърлят средния обем, внесен в Чехия от тези други държави членки за същия период през последните
пет години.
9.
Забраните в параграф 1 не се прилагат за закупуване в Русия на суров нефт или нефтопродукти, които са
необходими за задоволяване на основните нужди на купувача в Русия или на хуманитарни проекти в Русия.
10.
Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на настоящия
член.

Член 4п
1.
Забранява се прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или
финансова помощ, свързани с транспортирането, включително чрез прехвърляния между плавателни съдове, към трети
държави на суров нефт или нефтопродукти, които са с произход от Русия или които са били изнесени от Русия.
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Забраната по параграф 1 не се прилага по отношение на:

а) изпълнението до 5 декември 2022 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., нито по отношение на
допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори; или
б) транспортирането на суров нефт или нефтопродукти, когато тези стоки са с произход от трета държава и само се
натоварват, заминават от или преминават транзитно през Русия, при условие че произходът и собственикът на тези
стоки не са руски.“
14) Приложенията се изменят съгласно приложението към настоящото решение.
Настоящата точка се прилага по отношение на едно или няколко образувания, посочени в точка 4 от приложението
към настоящето решение, считано от 25 юни 2022 г. и при условие че Съветът, след като разгледа съответните случаи,
вземе такова решение с единодушие.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1) В приложение IV към Решение 2014/512/ОВППС се добавят следните вписвания:
„46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz, JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal, JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’
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Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise ‘Kant’
Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute ‘Argon’
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’
Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’
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Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ‘October’
United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’
United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard' “.
2) В приложение VII към Решение 2014/512/ОВППС се добавят следните вписвания:
„Обединеното кралство
Южна Корея“.
3) Приложение VIII към Решение 2014/512/ОВППС се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СПИСЪК НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1д

Наименование на юридическото лице, образуванието или органа

Дата на прилагане

Bank Otkritie

12 март 2022 г.

Novikombank

12 март 2022 г.

Promsvyazbank

12 март 2022 г.

Bank Rossiya

12 март 2022 г.

Sovcombank

12 март 2022 г.

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 март 2022 г.

VTB BANK

12 март 2022 г.

Sberbank

14 юни 2022 г.

Credit Bank of Moscow

14 юни 2022 г.

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC
Rosselkhozbank

14 юни 2022 г.“

4) В приложение IX към Решение 2014/512/ОВППС се добавят следните вписвания:
„Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International“.
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РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/885 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2022 година
за изменение на Решение 2014/145/ОВППС 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 Европейския съюз, и по-специално член 29 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 Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

Съветът счита, че следва да бъдат въведени допълнителни възможности за дерогация от замразяването на активи и
забраната за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси на посочените лица и образувания.

(4)

Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
В член 2 от Решение 2014/145/ОВППС се добавя следният параграф:
„13.
Параграфи 1 и 2 не се прилагат за финансови средства или икономически ресурси, които са строго необходими за
предоставянето в Русия, в Украйна, в Съюза, между Русия и Съюза и между Украйна и Съюза, на електронни съобщителни
услуги от телекомуникационни оператори от Съюза, за предоставянето на прилежащи съоръжения и услуги, необходими за
експлоатацията, поддръжката и сигурността на тези електронни съобщителни услуги, и за услугите на центрове за данни в
Съюза.“.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2022 година.

За Съвета
Председател
C. COLONNA

(1) Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или
застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).
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