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НАСОКИ ЗА ЧАСТНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ: 

 

 Военната намеса на Русия в Украйна, предявяването на претенции за присъединяване 

на Крим и текущото нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, 

представляват нарушаване на основните задължения по силата на международното 

право и застрашават международния мир и стабилност. 

 Много е важно е да сме единни, възразявайки срещу тези нарушения на 

международното право. Само ако сме способни да наложим сериозни глоби на руската 

икономика, ще успеем да променим намеренията на Русия. Русия не бива да вярва, че 

може да ни настройва едни срещу други. 

 Съединените американски щати се ангажират с дипломатично решение на ситуацията. 

Ние и нашите съюзници сме предприели в отговор няколко мерки. 

 На 17 март санкционирахме няколко висши държавни служители в Кремъл, лидери на 

Думата (парламента на Русия), бивши украински държавни служители, както и кримски 

сепаратистки лидери. Списък: http://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo2.pdf 

 На 20 март санкционирахме няколко известни руски бизнесмени от вътрешния кръг на 

президента Владимир Путин и Банка Русия, банка, базирана в Санкт Петербург, която по 

същество е основна банка на членовете на този кръг. Списък: 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo3.pdf 

 На 11 април значително увеличихме санкциите като бе включена  допълнителна група 

от кримски и бивши украински държавни служители заради техните действия и една 

енергийна компания, която е присвоила украински държавни активи. Тези действия не 

бяха насочени към руски държавни или юридически лица. 

 Изпълнителна заповед 13662, подписана от президента на 20 март, дава правото на 

Министерство на финансите, като се консултира с Държавния департамент, да 

селектира сектори от икономиката на Руската Федерация и да налага санкции на 

физически и юридически лица, работещи в тези сектори. 

 В случай, че Русия изостри кризата и продължи към Източна Украйна, САЩ са 

подготвени да предприемат допълнителни санкции, засягащи определени сектори от 

икономиката на Руската Федерация, включително отбраната, енергетиката и финасовия 

сектор. 

 САЩ предприе тези мерки в тясна координация с много свои партньори, включително 

ЕС и G7, които също наложиха санкции на руски граждани в отговор на военната 

интервенция в Крим и на лица от Украйна и Крим, които са подпомогнали руските 

действия.  

 Обръщаме внимание бизнес средите да са особено бдителни и да се предпазват от 

работа със санкционирани физически или юридически лица. Списък на 

санкционираните лица можете да намерите на http://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo2.pdf. Можете да проверите и “OFAC 
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50 Percent Rule” за информация относно блокирани юридически лица които са с 50 или 

повече процента собственост от изрично посочени нации 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/documents/licensing_guidance.pdf 

 Препоръчваме на всички компании да преценят риска за своята репутация, правейки 

бизнес със санкционирани физически и юридически лица, и да преустановят бизнес 

отношения, които са в противоречие със санкциите, наложени от САЩ и други страни. 

 Обявените до този момент санкции са насочени към определени физически лица и 

определени компании. 

 Все пак, ясно е, че има значителен риск за по-големи санкции. Въпреки че не желаем 

това да се случва, ние и нашите партньори сме подготвени да реагираме по този начин 

в отговор на ескалиране на проблема Русия – Украйна. 

 На практика смятаме, че е важно да не бъде позволено „заместване” на дейностите, 

които американски компании са прекратили, или договори, които са анулирали поради 

въведените санкции, или в случай че американски компании са изключени поради 

руски ответни репресивни мерки. САЩ ще се отнесе сериозно към компании, които 

предприемат такива действия. 

 Моля, обърнете внимание, че санкциите наложени от САЩ включват санкции по 

усмотрение за „предоставящите материална подкрепа”. При определени условия, една 

не-руска компания може да бъде обект на американските санкции при осигуряване на 

материална подкрепа на санкционирани физически или юридически лица. 
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