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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 969/2007 НА КОМИСИЯТА
от 17 август 2007 година
за изменение за 83-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания,
свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) №
467/2001 на Съвета
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(2)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27
май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни
мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и
талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на
Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, засилване на забраната на полети и удължаване на
замразяването на средства и други финансови ресурси по
отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално
член 7, параграф 1, първото тире от него,
като има предвид, че:
(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се
посочват лицата, групите и образуванията, обхванати от
замразяването на средства, и икономически ресурси
съгласно посочения регламент.

На 18 и 27 юли 2007 г. Комитетът по санкциите към
Съвета за сигурност на Организацията на обединените
нации реши да внесе някои изменения в списъка на
лицата, групите и образуванията, спрямо които следва
да се прилага замразяване на парични средства и икономически ресурси. Следователно приложение I следва да
бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както
е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 17 август 2007 година.
За Комисията
Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни
отношения“

(1) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 859/2007 на Комисията (ОВ L 190, 21.7.2007
г., стр. 7).
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Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:
1. Думите „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (известен също като a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, б) Abd al-Hadi alIraqi, в) Abu Abdallah). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Мосул, Ирак. Националност: иракска. Други
сведения: висш служител на Al-Qaida.“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (известен също като a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, б) Abd Al-Hadi al-Iraqi, в)
Abu Abdallah). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Мосул, Ирак. Националност: иракска. Други сведения: a)
висш служител на Al-Qaida, б) арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).“
2. Думите „Jalil, Abdul, Mullah (заместник-министър на външните работи)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следното:
„Abdul Jalil (известен също като Nazar Jan). Титла: a) Maulavi, b) Mullah. Длъжност: заместник-министър на
външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район
Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) счита се, че се
намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, б) член на Ръководния съвет на талибаните от май
2007 г.“
3. Думите „Abdul Qadeer. Титла: генерал. Длъжност: военно аташе, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата
на раждане: 1964 г. Място на раждане: Нангархар, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000974
(афганистански паспорт)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Титла: a) генерал, б) Maulavi. Длъжност: военно аташе, талибанско „посолство“ в
Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: Нангархар, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Други сведения: репатриран в Афганистан през февруари
2006 г.“
4. Думите „Mutawakil, Abdul Wakil (министър на външните работи)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (известен също като Abdul Wakil Mutawakil). Титла: Maulavi. Длъжност:
министър на външните работи на талибанския режим. Адрес: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward,
Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: област Maiwand, провинция Кандахар,
Афганистан. Паспорт №: a) OR 35914 (афганистански паспорт, издаден на 26.8.2005 г., валиден до 27.3.2008 г.).
Национален идентификационен номер: 615565. Националност: афганистанска.“
5. Думите „Hottak, M. Musa, Maulavi (заместник-министър на планирането)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следния текст:
„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Титла: а) Maulavi, б) Hadji. Длъжност: заместник-министър на планирането
на талибанския режим. Адрес: Deh Now District Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1954 г. Място на
раждане: област Jelrez, Maidan, провинция Wardak, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a)
член на парламента, избран в провинция Wardak, б) заместник-ръководител на комитета за вътрешна сигурност на
Афганистанския парламент от май 2007 г.“
6. Думите „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (министър по хадж и религиозни въпроси)“ в глава „Физически лица“ се
заменят със следното:
„Sayyed Ghiassouddine Agha (известен също като a) Sayed Ghias, б) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, в) Sayyed
Ghayasudin). Титла: Maulavi. Длъжност: a) министър на хаджа и религиозните въпроси по време на талибанския
режим, б) министър на образованието по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г.
Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибаните,
отговорен за провинция Faryab, Афганистан от май 2007 г.“
7. Думите „Ahmadulla, Qari (министър на сигурността (разузнаване)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Ahmadullah известен също като Ahmadulla). Титла: Qari. Длъжност: министър на сигурността (разузнаването) на
талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni,
Афганистан. Националност: афганистанска.“
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8. Думите „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (известен също като a) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr al-Fatih Fathi). Дата на
раждане: 15.3.1963 г. Място на раждане: Александрия, Египет“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (известен също като a) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi). Дата на раждане:
15.3.1963 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Други сведения: по получени данни починал през октомври
2001 г.“

9. Думите „Bari, Abdul, Maulavi (губернатор на провинция Helmand“ в глава „Физически лица“ се заменят със следния
текст:

„Abdul Bari Akhund (известен също като Haji Mullah Sahib). Титла: a) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: губернатор на
провинция Helmand по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане:
провинция Helmand, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) член на седемчленния комитет на
талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между
Афганистан и Пакистан.“

10. Думите „Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (министър на отбраната“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Ubaidullah Akhund (известен също като а) Obaidullah Akhund, б) Obaid Ullah Akhund). Титла: a) Mullah, б) Hadji,
в) Maulavi. Длъжност: министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място
на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) един от заместниците
на Mullah Omar, б) член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции.“

11. Думите „Al-Jaziri, Abu Bakr; националност: алжирска; адрес: Peshawar, Pakistan — свързан с Комитета за подпомагане
на Афганистан“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Abu Bakr Al-Jaziri (известен също като Yasir Al-Jazari). Националност: а) алжирска, б) палестинска. Адрес:
Peshawar, Pakistan Други сведения: a) свързан с комитета за подпомагане на Афганистан (ASC), б) сътрудник на
Al-Qaida и експерт по комуникациите.“

12. Думите „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (известен също като a) Abu Musab Al-Zarqawi; б) Muhannad; в) AlMuhajer; г) Garib, д) Abou Musaab El Zarquawi, е) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, ж) Al Zarqawi Abu
Musa'ab, з) Al Zarqawi Abu Musab, и) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, й) Alkhalayleh
Ahmed, к) Azzarkaoui Abou Moussab, л) El Zarquawi Abu Musaab, м) Zarkaoui Abou Moussaab, н) Abu Ahmad, о)
Abu Ibrahim). Дата на раждане: а) 30.10.1966 г., б) 20.10.1966 г. Място на раждане: a) Al-Zarqaa, Йордания, б) Al
Zarqa, Йордания в) Al Zarquaa, Йордания. Паспорт №: а) Z 264958 (йордански паспорт, издаден на 4.4.1999 г. в Al
Zarqaa, Йордания), б) 1433038 (йорданска карта за самоличност, издадена на 4.4.1999 г. в Al Zarqaa, Йордания).
Други сведения: по получени данни починал“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (известен също като a) Abu Musab Al-Zarqawi, б) Muhannad, в) Al-Muhajer, г)
Garib) Дата на раждане: 30.10.1966 г. Място на раждане: Al-Zarqaa, Йордания. Други сведения: по получени данни
починал през юни 2006 г.“

13. Думите „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (известен също като a) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в)
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al
Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman
Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Abu Fatma, м)
Abu Mohammed); Титла: а) доктор, б) Д-р. Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Паспорт
№: а) 1084010 (Египет), б) 19820215. Националност: счита се, че е египетски гражданин. Други сведения: a)
оперативен и военен лидер на група за джихад, б) бивш лидер на „Египетски ислямски джихад“, в) близък
сътрудник на Осама бин Ладен“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (известен също като a) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim). Титла:
доктор. Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Националност: счита се, че е египетски
гражданин. Паспорт №: а) 1084010 (Египет), б) 19820215. Други сведения: a) бивш оперативен и военен лидер
на ислямска египетска група за джихад, понастоящем близък сътрудник на Осама бен Ладен, б) живее в граничната
област между Пакистан и Афганистан.“
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14. Думите „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavii (заместник-министър по предотвратяване на пороците и пропагандирането
на добродетелта)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следния текст:
„Sayed Esmatullah Asem (известен също като Esmatullah Asem). Титла: Maulavi. Длъжност: a) заместник-министър
на предотвратяването на пороците и пропагандиране на добродетелта на талибанския режим, б) генерален секретар на
афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения:
a) член на талибанското ръководство от май 2007 г, б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и
Афганистан.“
15. Думите „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (известен също като a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, б) Al-Namer,
Mohammed K.A., в) Abdel Rahman, г) Abdul Rahman) Дата на раждане: 19.6.1964 г. Място на раждане: Dakahliya,
Египет. Националност: египетска. Други сведения: Афганистан“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (известен също като a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, б) Al-Namer,
Mohammed K.A., в) Abdel Rahman, г) Abdul Rahman). Дата на раждане: 19.6.1964 г. Място на раждане:
Dakahliya, Египет. Националност: египетска. Други сведения: по получени данни починал през април 2006 г.“
16. Думите „Baradar, Mullah (заместник-министър на отбраната).“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Abdul Ghani Baradar (известен също като Mullah Baradar Akhund). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър
на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: село Weetmak,
област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) принадлежи
към племето Popalzai, б) висш талибански военен командир и член на талибанския „Quetta Council“ от май 2007 г.,
в) счита се, че живее в граничната област между Афганистан и Пакистан.“
17. Думите „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (известен също като a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б)
Bin al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi
Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi
Mohamed Abdullah, и) Ramzi Omar). Дата на раждане: a) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г., в) 15.7.1975 г. Място на
раждане: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: a) йеменска, б) суданска. Паспорт
№: 00085243 (издаден на 17.11.1997 г. в Sanaa, Йемен). Други сведения: арестуван в Карачи, Пакистан на
30.9.2002 г..“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (известен също като a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б) Bin Al
Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi
Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh
Ramsi Mohamed Abdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad „Abdallah Ba“ Amar, к) Ramzi Omar). Дата на
раждане: a) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г., в) 15.7.1975 г. Място на раждане: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б)
Khartoum, Судан. Националност: a) йеменска, б) суданска. Паспорт №: 00085243 (издаден на 17.11.1997 г. в Sanaa,
Йемен). Други сведения: a) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан в Съединените американски
щати (юли 2007 г.).“
18. Думите „Rahmani, Arsalan, Maulavi (заместник-министър на висшето образование)“ в глава „Физически лица“ се
заменят със следния текст:
„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (известен също като Arsala Rahmani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместникминистър на висшето образование на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на
раждане: 1941 г. Място на раждане: село Khaleqdad, област Urgond, провинция Paktikа, Афганистан. Национален
идентификационен номер: 106517. Националност: афганистанска. Други сведения: a) член на горната камара
(Mashrano Jerga) на афганистанския парламент, б) ръководител на образователния и религиозен комитет на
парламента от май 2007 г.“
19. Думите „Delawar, Shahabuddin, Maulavi (заместник-председател на Висшия съд)“ в глава „Физически лица“ се заменят
със следния текст:
„Shahabuddin Delawar. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата
на раждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения:
счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“
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20. Думите „Mohammad, Dost, Mullah (губернатор на провинция Ghazni)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следния текст:
„Dost Mohammad (известен също като Doost Mohammad). Титла: a) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: губернатор на
провинция Ghaznid по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане:
район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) един от военните
командири на талибаните от май 2007 г, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и
Пакистан.“
21. Думите „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (заместник-министър на минния добив и промишлеността)“ в глава
„Физически лица“ се заменят със следния текст:
„Mohammad Azam Elmi. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на минодобива и индустрията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени
данни починал през 2005 г.“
22. Думите „Ezatullah, Maulavi (заместник-министър на планирането)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следния
текст:
„Ezatullah. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Дата на раждане:
приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан. Националност: афганистанска. Други
сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“
23. Думите „Ahmed Khalfan Ghailani (известен също като Ahmed the Tanzanian; известен също като Foopie; известен
също като Fupi; известен също като Ahmad, Abu Bakr; известен също като Ahmed, A; известен също като Ahmed,
Abubakar; известен също като Ahmed, Abubakar K.; известен също като Ahmed, Abubakar Khalfan; известен също
като Ahmed, Abubakary K.; известен също като Ahmed, Ahmed Khalfan; известен също като Al Tanzani, Ahmad;
известен също като Ali, Ahmed Khalfan; известен също като Bakr, Abu; известен също като Ghailani, Abubakary
Khalfan Ahmed; известен също като Ghailani, Ahmed; известен също като Ghilani, Ahmad Khalafan; известен също
като Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; известен също като Khabar, Abu; известен също като Khalfan,
Ahmed; известен също като Mohammed, Shariff Omar); роден на 14.3.1974 г. или на 13.4.1974 г. или на 14.4.1974
г. или на 1.8.1970 г. в Занзибар, Танзания; гражданин на Танзания“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Ahmed Khalfan Ghailani (известен също като а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г)
Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani,
Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar
Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The
Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, A, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu). Дата на
раждане: a) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания.
Националност: танзанийска. Други сведения: арестуван през юли 2004 г. и задържан в Съединените американски щати
от юли 2007 г.“
24. Думите „Nuristani, Rostam, Maulavi (заместник-министър на общественото строителство)“ в глава „Физически лица“ се
заменят със следния текст:
„Rustum Hanafi Habibullah (известен също като Rostam Nuristani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър
на общественото строителство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане:
Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на
талибаните, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан от май 2007 г.“
25. Думите „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (министър на граничните въпроси)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следния текст:
„Jallalouddine Haqani (известен също като a) Jalaluddin Haqani, б) Jallalouddin Haqqani). Титла: Maulavi. Длъжност:
министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1942 г. Място на раждане:
провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) понастоящем е
действащ талибански ръководител, б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан.“
26. Думите „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (заместник-министър на минния добив и промишлеността)“ в глава
„Физически лица“ се заменят със следния текст:
„Sayeedur Rahman Haqani (известен също като Sayed Urrahman). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на
минодобива и индустрията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1952 г. Място на раждане:
провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman, Афганистан.“
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27. Думите „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (заместник-министър по предотвратяване на пороците и пропагандиране
на добродетелта)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следния текст:

„Mohammad Salim Haqqani. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на предотвратяването на пороците и
пропагандирането на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Националност:
афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman.“

28. Думите „Haqqani, Moslim, Maulavi (заместник-министър по хаджа и религиозните въпроси)“ в глава „Физически лица“
се заменят със следното:

„Moslim Haqqani. Титла: Maulavi. Длъжност: a) заместник-министър по хаджа и религиозните въпроси по време на
талибанския режим, б) заместник-министър на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане:
приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Baghlan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други
сведения: a) етнически пущун от провинция Baghlan, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан
и Пакистан.“

29. Думите „Sayyed Mohammed Haqqani. Титла: Maulavi. Националност: афганистанска. Други сведения: а) директор по
административните въпроси (по време на режима на талибаните), б) дипломирал се в Haqqaniya Madrrassa в
Пакистан.“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Sayyed Mohammed Haqqani. (известен също като Sayyed Mohammad Haqqani). Титла: Mullah. Длъжност: а)
директор по административните въпроси на талибанския режим, б) отговарящ за информацията и културата в
провинция Кандахар по време на режима на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на
раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) дипломирал се в
Haqqaniya Madrrassa в Пакистан, б) счита се, че е бил в близки отношения с талибанския лидер Mullah
Mohammad Omar, в) счита се, че се намира в граничния район между Пакистан и Афганистан.“

30. Думите „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (известен още като a) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain
Al-Abidin Muhahhad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu
Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq). Дата на раждане: 12.3.1971 г. Място на раждане: Рияд, Саудитска Арабия.
Националност: палестинска. Паспорт №: 484824 (египетски паспорт, издаден на 18.1.1984 г. от египетското
посолство в Рияд). Други сведения: близък сътрудник на Осама бен Ладен, подпомагащ пътуването на терористи.“ в
глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (известен още като a) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain AlAbidin Muhahhad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu
Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: 12.3.1971 г. Място на раждане: Рияд, Саудитска
Арабия. Националност: палестинска. Паспорт №: 484824 (египетски паспорт, издаден на 18.1.1984 г. от египетското
посолство в Рияд). Други сведения: близък сътрудник на Осама бен Ладен, подпомагащ пътуването на терористи. б)
арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).“

31. Думите „Haqqani, Najibullah, Maulavi (заместник-министър на общественото строителство)“ в глава „Физически лица“
се заменят със следния текст:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (известен също като Najibullah Haqani). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместникминистър на общественото строителство на талибанския режим, б) министър на финансите на талибанския режим.
Дата на раждане: приблизително 1964 г. Националност: афганистанска. Други сведения: a) от източен Афганистан, б)
член на талибанския „съвет“ в провинция Kunar от май 2007 г., в) братовчед на Moulavi Noor Jalal.“

32. Думите „Nurjaman Riduan Isamuddin (известен също като a) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman
Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman, е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з)
Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Националност:
индонезийска. Други сведения: роден като: Encep Nurjaman“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Nurjaman Riduan Isamuddin (известен също като a) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г)
Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman, е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan).
Дата на раждане: 4.4.1964 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Националност: индонезийска. Други
сведения: а) роден като: Encep Nurjaman, б) арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).“
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33. Думите „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Министър на информацията)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следния текст:
„Qudratullah Jamal (известен също като Haji Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на информацията на
талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и
Пакистан.“
34. Думите „Rahamatullah Kakazada. Титла: Maulavi. Длъжност: генерален консул, талибанско „генерално консулство“,
Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.
Паспорт №: D 000952 (издаден на 7.1.1999 г.).“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Rahamatullah Kakazada (известен също като a) Rehmatullah, б) Kakazada, в) Mullah Nasir). Титла: a) Maulavi, б)
Mullah. Длъжност: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г.
Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт,
издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения: талибански „губернатор“ отговорен за провинция Ghazni, Афганистан от май
2007 г.“
35. Думите „Khaksar, Abdul Samad, Mullah (заместник-министър на вътрешните работи (сигурност)“ в глава „Физически
лица“ се заменят със следното:
„Abdul Samad Khaksar, титла: a) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи (по
сигурността) по време на талибанския режим. Адрес: провинция Кандахар, Афганистан. Дата на раждане: между
1958 г. и 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: по
получени данни починал през януари 2006 г.“
36. Думите „Ahmed Said Zaki Khedr (известен също като а) Ahmed Said Al Kader, б) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman).
Дата на раждане: 1.3.1948 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: канадска“ в глава „Физически лица“ се
заменят със следното:
„Ahmed Said Zaki Khedr (известен също като а) Ahmed Said Al Kader, б) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, в) Shaikh
Said Abdul Rehman, г) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Дата на раждане: 1.3.1948 г. Място на раждане: Cairo,
Египет. Националност: канадска. Други сведения: по получени данни починал през октомври 2003 г.“
37. Думите „Razaq, Abdul, Mullah (министър на вътрешните работи)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следния
текст:
„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Титла: Mullah. Длъжност: a) министър на вътрешните работи по време на
талибанския режим, б) началник на полицията в Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в района, граничещ с
област Chaman, Quetta, Пакистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и
Пакистан.“
38. Думите „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (губернатор на провинция Logar“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следния текст:
„Zia-ur-Rahman Madani (известен също като: a) Ziaurrahman Madani, б) Zaia u Rahman Madani, в) Madani Saheb),
титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Logar по време на талибанския режим. Дата на раждане:
приблизително 1960 г. Място на раждане: Taliqan, провинция Takhar, Афганистан. Националност: афганистанска.
Други сведения: отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистан от май 2007 г.“
39. Думите „Habibullah Faizi. Длъжност: втори секретар. Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 010678 (издаден на 19.12.1993 г.).“ в глава „Физически лица“ се
заменят със следното:
„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (известен също като Habibullah Faizi). Титла: Qazi. Длъжност: a) втори
секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, б) първи секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад,
Пакистан, в) „посланик“ с неограничени пълномощия, г) началник на отдела за Организацията на обединените
нации в Министерството на външните работи на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: село Atal, област Ander, Ghazni, Афганистан. Националност:
афганистанска. Паспорт №: a) D 010678 (афганистански паспорт, издаден на 19.12.1993 г.), б) OR 733375 (афганистански паспорт, издаден на 28 юни 2005 г., валиден до 2010 г.).“
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40. Думите „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (министър на селското стопанство)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следния текст:
„Abdul Latif Mansur (известен също като Abdul Latif Mansoor). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на селското
стопанство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Zurmat,
провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибанския „Miram Shah
Council“ от май 2007 г.“
41. Думите „Mustasaed, Mullah (ръководител на Академията на науките)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следното:
„Mohammad Husayn Mustasaeed (известен също като a) Mohammad Hassan Mastasaeed, б) Mstasaeed, в)
Mostas’eed). Титла: Mullah. Длъжност: ръководител на Академията на науките по време на талибанския режим.
Дата на раждане: приблизително 1964 г. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан
и Пакистан.“
42. Думите „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по образованието, талибанско „генерално
консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Kunduz, Афганистан. Националност:
афганистанска. Паспорт №: SE 012820 (издаден на 4.11.2000 г.).“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
Думите „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по образованието, талибанско „генерално
консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Kunduz, Афганистан. Националност:
афганистанска. Паспорт №: SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.) Други сведения: по получени
данни починал през 2007 г.“
43. Думите „Wahidyar, Ramatullah (заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатрацията)“ в глава
„Физически лица“ се заменят със следния текст:
„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (известен също като Ramatullah Wahidyar). Длъжност: заместникминистър по въпросите на мъченичеството и репатриацията на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward,
Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: село Kotakhel, област Zormat, провинция Paktiа,
Афганистан. Националност: афганистанска. Национален идентификационен номер: 110675.“
44. Думите „Abdul Kabir (известен още като A. Kabir). Титла: Maulavi. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място
на раждане: племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) втори
заместник, Съвет на министрите (режим на талибаните), б) губернатор на провинция Nangahar, в) оглавяващ източната
зона, г) активен участник при терористичните операции в източен Афганистан.“ в глава „Физически лица“ се заменят
със следното:
„Abdul Kabir Mohammad Jan (известен още като A. Kabir). Титла: Maulavi. Длъжност: a) втори заместник по
икономическите въпроси в министерския съвет на талибанския режим, б) губернатор на провинция Nangahar по време
на талибанския режим, в) ръководител на източната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. Националност: афганистанска.
Други сведения: активен участник в терористични операции в Източен Афганистан, б) счита се, че се намира в
граничната област между Афганистан и Пакистан.“
45. Думите „Islam, Muhammad (губернатор на провинция Bamiyan)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следния
текст:
„Muhammad Islam Mohammadi. Длъжност: губернатор на провинция Bamiyan, Афганистан. Дата на раждане: между
1958 г. и 1963 г. Място на раждане: област Rori-Du-Aab, провинция Samangan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през 2007 г.“
46. Думите „Mujahid, Abdul Hakim, талибански пратеник в Обединените нации“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следния текст:
„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (известен също като Abdul Hakim Mojahed). Титла: Maulavi. Длъжност:
талибански „пратеник“ в Обединените нации. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане:
1956 г. Място на раждане: село Khajakhel, област Sharan, провинция Paktikа, Афганистан. Националност: афганистанска. Национален идентификационен номер: 106266.“
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47. Думите „Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (заместник-министър на съобщенията)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следното:
„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (известен също като a) Allah Dad Tayyab, б) Allah Dad Tabeeb). Титла: а)
Mullah, б) Hadji. Длъжност: заместник-министър на съобщенията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.“
48. Думите „Abdul Hakim Monib. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник министър на граничните въпроси. Дата на
раждане: между 1973 г. и 1976 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност:
афганистанска. Други сведения: отказва се от талибаните и се присъединява към правителството, като представлява
област Zurmat в Loya Jirga“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на граничния контрол на талибанския
режим. Адрес: a) Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Afghanistan, б) Uruzgan province, Afghanistan.
Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: село Hazarkhel, област Zormat, провинция Paktiа, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 004548 (афганистански паспорт). Национален идентификационен номер:
22273. Други сведения: а) отказва се от талибанския режим и се присъединява към правителството, като представлява
област Zurmat в Loya Jirga, б) губернатор на провинция Uruzgan, Афганистан, от май 2007 г.“
49. Думите „Nyazi, Manan, Mullah (губернатор на провинция Kabul)“ в глава „Физически лица“ се заменят със следния
текст:
„Abdul Manan Nyazi (известен също като а) Abdul Manan Nayazi, б) Abdul Manan Niazi, в) Baryaly, г) Baryalai).
Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Kabul по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: пущунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. Националност:
афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“
50. Думите „Paktis, Abdul Satar, Dr (отдел „Протокол“, Министерство на външните работи)“ в глава „Физически лица“ се
заменят със следното:
„Abdul Satar Paktin (известен също като a) Abdul Sattar Paktis). Титла: доктор. Длъжност: a) отдел „Протокол“,
министерство на външните работи на талибанския режим, б) заместник-министър на общественото здравеопазване на
талибанския режим. Адрес: област Charkh, провинция Logar, Афганистан. Място на раждане: Paktia, Афганистан.
Националност: афганистанска. Други сведения: задържан през 2005 г и репатриран в Афганистан.“
51. Думите „Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (заместник-министър на образованието)“ в глава „Физически лица“ се
заменят със следното:
„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (известен също като a) Abdussalam Hanifi, б) Hanafi Saheb). Титла: a) Mullah,
б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на образованието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително
1968 г. Място на раждане: област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други
сведения: член на талибаните, отговарящ за провинция Jawzjan, Афганистан, от май 2007 г.“
52. Думите „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (заместник-министър на търговията)“ в глава „Физически лица“ се заменят
със следния текст:
„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (известен също като Faiz Mohammad Faizan). Титла: Maulavi. Длъжност:
заместник-министър на търговията на талибанския режим. Адрес: област Khair Kot , провинция Paktika, Афганистан.
Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: област Khair Kot, провинция Paktika, Афганистан. Националност:
афганистанска. Други сведения: номерът на регистрационна карта за участие в избори: 07503858.“
53. Думите „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (аташе по репатрирането, талибанско „посолство“ в Исламабад)“ в глава
„Физически лица“ се заменят със следния текст:
„Abdul Ghafar Qurishi (известен също като Abdul Ghaffar Qureshi). Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по
репатрирането, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Националност: афганистанска.“
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54. Думите „Al-Haq, Amin (известен също като Amin, Muhammad; известен също като Ah Haq, Dr Amin; известен
също като Ul-Haq, Dr Amin); роден през 1960 г. в провинция Nangahar, Афганистан“ в глава „Физически лица“ се
заменят със следното:
„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (известен също като а) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г)
Ul-Haq, Dr Amin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar, Афганистан. Националност:
афганистанска. Други сведения: a) координатор по сигурността на Осама бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през
февруари 2006 г.“
55. Думите „Qalamudin Muhmand (известен още като Qalamuddin). Титла: Maulavi. Дата на раждане: между 1958 г. и
1963 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а)
заместник-министър по въпросите на хаджа (режим на талибаните), б) оглавяващ Олимпийския комитет, в)
задържан е през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан.“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Qalamudin Sar Andaz (известен също като Qalamuddin). Титла: Maulavi. Длъжност: a) заместник-министър по
въпросите на хаджа по време на талибанския режим, б) оглавяващ олимпийския комитет на талибанския режим.
Адрес: област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на
раждане: област Baraki Barak , провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: задържан
е през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. Освободен от затвора през 2005 г.“
56. Думите „, Akhtar Mohammad (министър на гражданската авиация и транспорта)“ в глава „Физически лица“ се заменят
със следното:
„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (известен също като a) Akhtar Mohammad Mansour Khan
Muhammad, б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor). Титла: a) Maulavi, б) Mullah.
Длъжност: министър на гражданската авиация и транспорта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително
1960 г. Място на раждане: a) Kandahar, Afghanistan, б) Kalanko Joftian, област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) репатриран в Афганистан през септември 2006 г., б) член на
талибанското ръководство, в) действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika в Афганистан от май 2007 г.; талибански
„губернатор“ на Кандахар от май 2007 г.“
57. Думите „Nazirullah Aanafi. Титла: Maulavi. Длъжност: търговско аташе, талибанско „посолство“ в Исламабад,
Пакистан. Дата на раждане: 1962 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.
Паспорт №: D 000912 (издаден на 30.6.1998 г.).“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:
„Nazirullah Aanafi Waliullah. Титла: а) Maulavi, б) Hadji. Длъжност: търговско аташе, талибанско „посолство“ в
Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1962 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Други сведения: репатриран в
Афганистан през октомври 2006 г.“
58. Думите „Abdul Salam Zaeef. Титла: Mullah. Длъжност: a) заместник-министър на минодобива и индустрията, б)
извънреден и пълномощен посланик, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г.
Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 001215 (издаден на
29.8.2000 г.).“ в глава „Физически лица“ се заменят със следните:
„Abdul Salam Zaeef (известен също като Abdussalam Zaeef). Титла: Mullah. Длъжност: a) заместник-министър на
миннодобивната промишленост и индустрията, б) извънреден и пълномощен посланик, талибанско „посолство“ в
Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 001215 (афганистански паспорт, издаден на 29.8.2000 г.) 2000). Други сведения: задържан и
репатриран в Афганистан. Освободен от затвора. Живее в Кабул от май 2007 г.“
59. Думите „Zahed, Abdul Rahman (заместник-министър на външните работи)“ в глава „Физически лица“ се заменят със
следното:
„Abdul Rahman Zahed (известен също като Abdul Rehman Zahid). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на
външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция
Logar, област Kharwar, Афганистан. Националност: афганистанска.“
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