
 

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/86 НА СОВЕТОТ 

од 21 јануари 2019 година 

за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против 
ширењето и употребата на хемиско оружје 

 

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, 

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот, 

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи 
и безбедносна политика, 

со оглед на тоа што: 

(1) На 15 октомври 2018 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 (1). 

(2) Со оглед на постојаната закана од ширењето и употребата на хемиско оружје, 
девет лица и еден субјект треба да се додадат на списокот на физички и правни лица, 
субјекти и тела во анексот кон Одлуката (ЗНБП) 2018/1544. 

(3) Затоа, Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 треба соодветно да се измени, 

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА: 

Член 1 

Анексот кон Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 се изменува како што е утврдено во анексот 
кон оваа одлука. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во Службениот весник на 
Европската Унија. 

Брисел, 21 јануари 2019 година. 

За Советот 

Претседател 

Ф. МОГЕРИНИ 

                                                      
1 Одлука (ЗНБП) 2018/1544 на Советот од 15 октомври 2018 година за рестриктивни мерки против 
ширењето и употребата на хемиско оружје (Сл. весник L 259, 16.10.2018 година, стр.25). 



 

АНЕКС 

Следните лица и субјекти се додадени во списокот утврден во анексот кон Одлуката 
(ЗНБП) 2018/1544:  

„A. ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

Име Информации за 
идентификација 

Причини за назначување Датум на 
внесување на 

список 

1. Тарик 
ЈАСМИНА 
(Tariq 
YASMINA) 

познат како: Тарк Јасмина 
(Tarq Yasmina ) 

Пол: машки; 

Титула: Полковник; 

Државјанство: Сириец 

Тарик Јасмина дејствува како офицер за 
врски помеѓу Центарот за научни 
студии и истражување (ССРЦ) и 
Претседателската палата, и како таков е 
вклучен во употребата и подготовките 
за употреба на хемиското оружје од 
страна на сирискиот режим. 

21.1.2019 

2. Калед НАСРИ 
(Khaled NASRI) 

познат како: Мохамед 

Калед Насри; Халед 

Натсри (Mohammed 

Khaled Nasri; Haled Natsri; 

) 

 
Пол: машки; 

Титула: Раководител на 
Институтот 1000 на 
ССРЦ; 

Државјанство: Сириец 

Калед Насри е директор на Институт 
1000, одделот од Центарот за научни 
студии и истражувања (ССРЦ) 
одговорен за развој и производство на 
компјутерски и електронски системи во 
сириската програма за хемиско оружје. 

21.1.2019 

3. Валид 
ЗУГАИБ (Walid 
ZUGHAIB) 

познат како: Зугиб, Згаиб, 
Зугајб (Zughib, Zgha'ib, 
Zughayb; ) 

Титула: Доктор, 
раководител на 
Институтот 2000 на 
ССРЦ; 

Пол: машки; 

Државјанство: Сириец 

Валид Зугаиб е директор на Институт 
2000, одделот од Центарот за научни 
студии и истражувања (ССРЦ) 
одговорен за механички развој и 
производство во сириската програма за 
хемиско оружје. 

21.1.2019 

4. Фирас 
АХМЕД (Firas 

познат како: Ахмад 
(Ahmad; ) 

Фирас Ахмед е директор на 
Канцеларијата за безбедност во 
Институтот 1000, одделот од Центарот 

21.1.2019 



 

AHMED) Титула: Полковник, 
раководител на 
Канцеларијата за 
безбедност во Институтот 
1000 на ССРЦ; 

Пол: машки; 

Датум на раѓање: 21 
јануари 1967 година; 

Државјанство: Сириец 

за научни студии и истражувања 
(ССРЦ) одговорен за развој и 
производство на компјутерски и 
електронски системи во сириската 
програма за хемиско оружје. Тој бил 
одговорен за пренос и криење на 
материјали поврзани со хемиско оружје 
по пристапувањето на Сирија кон 
Конвенцијата за хемиско оружје. 

5. Саид САИД 
(Said SAID) 

познат како: Саеед, Саид 
Саид (Saeed, Sa'id 
Sa'id),   

Титула: Доктор, член на 
Институтот 3000 (познат 
како институт 6000 познат 
како Институт 5000) на 
ССРЦ; 

Пол: машки; 

Датум на раѓање: 11 
декември 1955 година 

Саид Саид е значајна фигура во 
Институт 3000 познат како Институт 
6000 познат како Институт 5000, 
одделот на Центарот за научни студии и 
истражување (ССРЦ) кој е одговорен за 
развој и производство на сириското 
хемиско оружје. 

21.1.2019 

6. Анатолиј 
Владимирович 
ЧЕПИГА 
(Anatoliy 
Vladimirovich 
CHEPIGA) 

Анатолии Владимирович 
ЧЕПИГА (Анатолий 
Владимирович ЧЕПИГА), 
познат како: Руслан 
БОШИРОВ (Ruslan 
BOSHIROV) 

Пол: машки; 

Датуми на раѓање: 5 април 
1979 година; 12 април 
1978 година; 

Места на раѓање: 
Николаевка, Амур област 
(Nikolaevka, Amur Oblast), 
Русија; Душанбе 
(Dushanbe), Таџикистан 

Офицер на ГРУ Анатолиј Чепига 
(познат како Руслан Боширов) (Anatoliy 
Chepiga (a.k.a. Ruslan Boshirov) 
поседувал, транспортирал и потоа, во 
текот на викендот на 4 март 2018 
година, во Солсбури, употребил 
токсичен нервен агенс („Новичок“ 
„Novichok“). На 5 септември 2018 
година, Кралската обвинителска служба 
на Обединетото Кралство го обвини 
Руслан Боширов за заговор за атентат 
врз Сергеј Скрипал (Sergei Skripal); за 
обид за убиство на Сергеј Скрипал 
(Sergei Skripal), Јулија Скрипал (Yulia 
Skripal) и Ник Бејли (Nick Bailey); за 
употреба и поседување на Новичок; и за 
намерно предизвикување тешка телесна 
повреда на Јулија Скрипал и Ник Бејли. 

21.1.2019 

7. Александер 
Јевгенијевич 
МИШКИН 
(Alexander 
Yevgeniyevich 
MISHKIN) 

Александр Евгенјевич 
МИШКИН (Александр 
Евгеньевич МИШКИН), 
познат како: Александер 
ПЕТРОВ (Alexander 
PETROV) 

Офицер на ГРУ Александер Мишкин 
(познат како Александер Петров) 
Alexander Mishkin (a.k.a. Alexander 
Petrov) поседувал, транспортирал и 
потоа, во текот на викендот на 4 март 
2018 година, во Солсбури, употребил 

21.1.2019 



 

Пол: машки; 

Датум на раѓање: 13 јули 
1979 година; 

Места на раѓање: Лојга 
(Loyga), Русија; Котлас 
(Kotlas), Русија 

токсичен нервен агенс („Новичок“ 
„Novichok“). На 5 септември 2018 
година, Кралската обвинителска служба 
на Обединетото Кралство го обвини 
Александар Петров за заговор за атентат 
врз Сергеј Скрипал (Sergei Skripal); за 
обид за убиство на Сергеј Скрипал 
(Sergei Skripal), Јулија Скрипал (Yulia 
Skripal) и Ник Бејли (Nick Bailey); за 
употреба и поседување на Новичок; и за 
намерно предизвикување тешка телесна 
повреда на Јулија Скрипал и Ник Бејли. 

8. Владимир 
Степанович 
АЛЕКСЕЈЕВ 
(Vladimir 
Stepanovich 
ALEXSEYEV) 

Владимир Степанович 
АЛЕКСЕЕВ (Владимир 
Степанович АЛЕКСЕЕВ) 

Пол: машки; 

Титула: Прв заменик 
раководител на ГРУ. 

Владимир Степанович Алексејев 
(Vladimir Stepanovich Alexseyev) е 
првиот заменик раководител на ГРУ 
(позната како ГУ). Со оглед на неговата 
висока водечка улога во ГРУ, Алексејев 
е одговорен за поседување, транспорт и 
употреба во Солсбури во текот на 
викендот на 4 март 2018 година на 
токсичниот нервен агенс „Новичок“ од 
страна на офицери на ГРУ. 

21.1.2019 

9. Игор 
Олегович 
КОСТЈУКОВ 
(Igor Olegovich 
KOSTYUKOV) 

Игор Олегович 
КОСТЈУКОВ (Игорь 
Олегович КОСТЮКОВ) 

Пол: машки; 

Титула: Раководител на 
ГРУ. 

Игор Олегович Костјуков, со оглед на 
неговата висока водечка улога како прв 
заменик раководител на ГРУ (позната 
како ГУ) во тој период, е одговорен за 
поседување, транспорт и употреба во 
Солсбури во текот на викендот на 4 март 
2018 година на токсичниот нервен агенс 
„Новичок“ од страна на офицери на 
ГРУ. 

21.1.2019 

Б. ПРАВНИ ЛИЦА, СУБЈЕКТИ И ТЕЛА 

Име Информации за 
идентификација 

Причини за назначување Датум на 
внесување на 

список 

1. Центар за 
научни студии и 
истражување 
(ЦНСИ) 
(Scientific 
Studies and 
Research Centre 
(SSRC)) 

познат како: Centre 
d'Études et de Recherches 
Scientifiques (CERS), 
Centre de Recherche de 
Kaboun 

Адреса: Barzeh Street, 
Поштенски фах 4470, 
Дамаск 

Центарот за научни студии и 
истражување (ССРЦ) (Scientific Studies 
and Research Centre (SSRC)) е главен 
субјект на сирискиот режим за развој на 
хемиско оружје. 

ССРЦ е одговорен за развој и 
производство на хемиско оружје, како и 
проектили и нивна испорака, и дејствува 
на повеќе места во Сирија. 

21.1.2019“ 

 


