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Отказ от отговорност: 

Настоящият документ е представен в услуга на заинтересованите страни. Той е 

незадължително ръководство и не представлява официалната позиция на 

Европейския съюз,  нито следва да бъде приеман като правен съвет.   

 

 

За повече информация: 

ЕС и Кимбърлийския процес: http://www.eeas.europa.eu/blood_diamonds/   

Уебсайт на Кимбърлийския процес: http://www.kimberleyprocess.com  

http://www.eeas.europa.eu/blood_diamonds/
http://www.kimberleyprocess.com/


 

 

-3- 

 

  

1. Въведение 

 

Европейският съюз (ЕС) понастоящем се състои от 28 държави членки.   

 

Той представлява единен пазар и икономически и митнически съюз. За по-голяма 

част от въпросите, свързани с международната търговия, включително по схемата за 

сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес, Европейският съюз се 

възприема като единна общност без вътрешни граници. 

 

Двадесет и осемте митнически администрации на държавите членки прилагат един и 

същ набор от правила при внос и износ на външните граници на единния пазар.  

 

ЕС като цяло участва еднолично в схемата за сертифициране в рамките на 

Кимбърлийския процес и съгласно Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно 

въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за 

международна търговия с необработени диаманти във всички държави членки се 

прилагат общи правила.  

 

Приложимите правни текстове могат да бъдат намерени на: http://eur-lex.europa.eu/  

 

Необработени диаманти могат да бъдат законно внасяни във или изнасяни от 28-те 

държави членки, които към 1 юли 2013 г. са следните: 

 

Австрия  Естония  Италия  Португалия  

Белгия  Финландия  Латвия  Румъния  

България  Франция  Литва  Словакия   

Хърватия  Германия  Люксембург  Словения   

Кипър  Гърция  Малта  Испания   

Чешка република Унгария  Нидерландия  Швеция  

Дания  Ирландия  Полша  Обединено 

кралство   

 

 

2. Внос на необработени диаманти в ЕС 

 

 В Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета са определени приложимите правила, 

както следва: 

 

 

 

 

 

В член 3 се предвижда: „Вносът на необработени диаманти в Съюза е забранен, освен ако не са 

изпълнени следните условия:  

 

а) необработените диаманти се придружават от сертификат, заверен от компетентния 

орган на даден участник (т.е. от Кимбърлийския процес);  

б) необработените диаманти са поместени в затворен контейнер и печатите, положени 

при износа от съответния участник, не са повредени;  

в) сертификатът определя ясно предназначението на пратката. 

http://eur-lex.europa.eu/
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 Вносителите или икономическите оператори могат свободно да избират входен 

пункт по външната граница на ЕС за внос на необработени диаманти. 

 

 Всеки внос обаче на необработени диаманти трябва първо да бъде проверен от 

орган на Съюза.  

 

 Приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на 

необработени диаманти съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета може да 

стане само след като контейнерите и сертификатите са проверени от орган на 

Съюза.  

 

 

Органи на Съюза 

 

 

 

 

 

 

 Вносителите следва да се свържат с органа на Съюза, към който биха 

желали да се обърнат като първа инстанция и който от своя страна ще 

предостави допълнителна информация, ако това е необходимо. 

Вносителите са свободни да избират входен пункт в ЕС; независимо от това, 

следва да се отбележи, че те отговарят за транспортирането при подходящи 

условия на необработените диаманти в рамките на ЕС и свързаните с това 

разноски. 

 

 Органите на Съюза проверяват дали съдържанието на контейнера отговаря на 

описанието в съответния сертификат.  

 

 Понастоящем органи на Съюза съществуват в: 

o Антверпен (Белгия),  

o Лондон (Обединено кралство), 

o Идар-Оберщайн (Германия), 

o Прага (Чешка република), 

o Букурещ (Румъния), 

o София (България). 

 

 Информация за установяването на контакти е предоставена в точка 10 от 

настоящия документ и е на разположение в приложение III към Регламент 

(ЕО) № 2368/2002 на Съвета: 

 

 Ако съществува орган на Съюза 

Орган на Съюза е компетентен орган, посочен от държава членка и одобрен от Комисията за 

изпълнение на определени задачи във връзка с прилагането на схемата за сертифициране, по-

специално за проверка за спазване на правилата на схемата при вносни пратки и сертификати, 

издадени в рамките на Кимбърлийския процес, и за издаване на сертификати на ЕС за износни 

пратки в рамките на Кимбърлийския процес. 
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o или в държавата членка, в която необработените диаманти се 

внасят 

o или в държавата членка, за която те са предназначени,  
контейнерът(ите) и сертификатът(ите) следва да бъдат предадени за проверка 

заедно и възможно най-бързо на органа на Съюза в държавата членка на внос 

или съответно в държавата членка по предназначение. 

 

 Ако описаното по-горе не е приложимо, тогава вносителят може да избере 

на кой орган на Съюза да представи пратката и сертификата за проверка. 

 

Митническите органи на входния пункт на територията на Съюза следва да 

регистрират пратката от необработени диаманти по режима външен транзит. 

Този режим, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2913/92 от 12 октомври 1992 г., 

разрешава движението на стоки от една точка до друга в рамките на 

митническата територия на Съюза, без стоките да бъдат облагани с вносни 

сборове.  

 

Регистрирането по този режим позволява прехвърлянето на необработените 

диаманти към орган на Съюза за проверка.  

 

След проверка от орган на Съюза стоките се предават на съответните 

национални митнически органи за обичайните митнически режими. 

 

 

Входен пункт в ЕС

Митнически орган в 

BE/DE/UK/CZ/BG/RO

Проверка на органа на 

Съюза в държавата 

входен пункт 

BE/DE/UK/CZ/BG/RO

Митническа декларация за допускане за 

СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ

Режим външен 

транзит

Краен получател в 

BE/DE/UK/CZ/BG/RO

Не

ДА

ДА Проверка на органа 

на Съюза в 

държавата по 

предназначение 

BE/DE/UK/CZ/BG/RO

Не
Режим външен 

транзит

Проверка на oрган на 

Съюза (вносителят е 

свободен да избира)

BE/DE/UK/CZ/BG/RO
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Приложими правила в Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролята на системата TARIC 
 

 За да улесни еднаквото прилагане на законодателството на ЕС в областта на 

митниците и тарифите от страна на митническите органи на всяка държава 

членка, през 1987 г. Европейският съюз създаде интегрираната тарифа на 

Общността (TARIC, Tarif Integré de la Communauté) и комбинирана номенклатура 

(CN).  

 

 TARIC представлява електронна система, която посочва всички мита или мерки 

на търговската политика, приложими за всяка една стока. Използването ѝ в 

митническите декларации при търговия с трети страни е задължително. 

 

 Ако необработени диаманти бъдат декларирани в митнически орган на Съюза  за 

допускане за свободно обращение в Европейския съюз, TARIC автоматично 

отчита, че съществува търговско ограничение (електронен екран за 

предупреждение) и се позовава на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета, който 

определя приложимите правила. 

В член 4 се предвижда:  

 

1. Контейнерите и съответните сертификати заедно се подлагат на проверка в най-бързи 

срокове от орган на Съюза било в държавата членка, в която са внесени, било в 

държавата членка, за която са предназначени, според указанията, фигуриращи в 

придружаващите ги документи. 

2. В случай че се внасят в държава членка, в която не съществува орган на Съюза, 

необработените диаманти се представят на компетентния орган на държавата членка, 

за която са предназначени.  В случай че няма орган на Съюза в държавата членка 

вносител или в държавата членка, която е краен получател, необработените диаманти 

се представят на компетентен орган на Съюза от трета държава членка.  

3. Държавата членка, в която необработените диаманти се внасят, следи те да бъдат 

представени на компетентния орган на Съюза, предвиден в параграфи 1 и 2.  За тази 

цел може да се разреши митнически транзит.  В случай на разрешаване на митнически 

транзит проверката, предвидена в настоящия член, се спира до получаването им от 

компетентния орган на Съюза. 

4. Вносителят отговаря за транспортирането при подходящи условия на необработените 

диаманти и свързаните с това разноски. 
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3. Износ на необработени диаманти от ЕС 
 

 За да получи сертификат на ЕС в рамките на Кимбърлийския процес за износ, 

износителят трябва първо да предостави убедителни документни 

доказателства, че диамантите за износ са били внесени в Съюза законно.
1
 Това 

може да включва експортна декларация и/или представянето на фактури от 

периода след първоначалния сертификат за внос. 

 

 Съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета органът на Съюза 

може да приеме като убедително доказателство за законен внос в Съюза 

декларация в този смисъл, подписана от износителя, ако той е член на 

организация от диамантената индустрия, която прилага системата за гаранции 

и саморегулиране на индустрията, посочена в член 17 на регламента. 

 

 Преди издаване на сертификат на Съюза органът на Съюза може да реши да 

извърши физическа проверка на съдържанието на пратката, за да се увери, че 

са изпълнени условията, определени в Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета. 

 

 В рамките на срока на валидност на сертификата, издаден в рамките на 

Кимбърлийския процес, икономическите оператори са по принцип свободни 

да избират кога и къде да се осъществят митническите формалности и самият 

износ от Съюза. Проверка на същинския износ на пратката се извършва 

посредством контрол на вносните разписки от получаващия участник. 

 

 Органите на Съюза в Лондон и Идар-Оберщайн редовно изпращат по 

електронна поща до органите по вноса на участниците предизвестия за пратки, 

които съдържат информация за теглото в карати, стойността, страната на 

произход или страната, от която идват диамантите, износителя, вносителя и 

серийния номер на сертификата. Органът на Съюза в Антверпен изпраща тази 

информация до всички участници, които са подали съответната заявка. 

Органите на Съюза в Прага и София редовно изпращат по електронна поща до 

органите по вноса на участниците предизвестия за пратки, които съдържат 

информация за серийния номер на сертификата и датата на неговото издаване. 
 

 Всички данни относно пратките от необработени диаманти се записват в 

компютризирана база данни и, съгласно член 15 от Регламента, ежемесечно се 

докладват на Европейската комисия в качеството ѝ на орган на 

Кимбърлийския процес. 

                                                 
1
 Съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета орган на Съюза може да издаде на износителя 

сертификат на Съюза, когато е установил, че износителят е представил убедителни доказателства, че: 
а) необработените диаманти, за които е изискан сертификат, са били внесени законно съгласно член 3; 

б) всички други информации, чието наличие върху сертификата е задължително, са верни; 

в) необработените диаманти действително са предназначени за въвеждане на територията на съответния участник; 

г) необработените диаманти трябва да бъдат транспортирани в затворен контейнер. 
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Германия, Идар-

Оберщайн 

Белгия, Антверпен 

Румъния, Букурещ 

България, 

София 

Обединено кралство, 

Лондон 

Внос/износ на необработени диаманти във и от 

ЕС 
Търговия с необработени диаманти в рамките на 

ЕС 

Движение на вноса и износа на необработени диаманти в ЕС 

Чешка република, 

Прага 

* Важна забележка: търговските потоци, изобразени на графиката, служат само за указание и не представляват 

действителните канали на търговия с диаманти.   
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4. Докладване на статистически данни 

 

Органите на Съюза предоставят статистически отчети на Европейската комисия, 

която на свой ред отговаря за съставянето и предаването на статистически доклади. 

Кратко извлечение от статистическите данни в рамките на Кимбърлийския процес е 

достъпно на следния адрес: www.kimberleyprocessstatistics.org   

 

5. Потвърждение за внос и справяне с несъответствия и 
трудности 

 

Административното решение за потвърждение за внос, прието на пленарно заседание 

на държавите, които участват в Кимбърлийския процес, определя, както следва: 

 

За да се увеличи точността на статистическите данни, участниците вносители 

следва да приложат потвърждение за внос по някой от следните методи: 

а. изпращане на копие на хартиен носител на потвърждението за вноса по 

каналите на пощенска служба или чрез използване на специализирани куриерски 

агенции на съответния участник износител, и/или 

б. изпращане на електронно писмо при получаването на пратката необработени 

диаманти, или под формата на месечен преглед (файл във формат Excel) на 

получените пратки. Този списък следва да включва най-малкото данни като 

номера на сертификата по Кимбърлийския процес, теглото и стойността. 

 

Доколкото е възможно, въпросите, свързани с потвърждение за внос, следва да бъдат 

отнасяни до вниманието на съответния орган на Съюза.  

 

Единствено при условие че орган на Съюза не е в състояние да отговори на даден 

въпрос или ако е необходима повече информация, която органът на Съюза не може 

да предостави, въпросът може да бъде отправен към Европейската комисия. 

 

6. Справяне с несъответствия и други трудности 

 

При справяне с несъответствия и други трудности се прилага същият принцип, както 

в точка 5. Доколкото това е възможно, тези въпроси следва да се решават от 

съответния орган на Съюза. Решението, до което е стигнато, следва да бъде 

съобщено на Европейската комисия.  

 

http://www.kimberleyprocessstatistics.org/
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7. Често задавани въпроси 

 

Специални територии на държави членки и техният статут по отношение на 

Кимбърлийския процес (най-отдалечени региони, отвъдморски страни и 

територии, т.н.)  

 

 

Територия 

на ЕС 

(прилага се 

Договорът за 

ЕС) 

Прилага се 

законода- 

телството 

съгласно 

Кимбърлийс

кия процес 

Митничес

ка 

територи

я на ЕС 

Необходимост 

от митнически 

проверки за 

търговия в 

рамките на ЕС 

Френски отвъдморски 

департаменти (Реюнион, 

Мартиника, Майот, 

Гваделупа, Гвиана) (FR) 

X X X  

Сен Мартен (FR)  X X X  

Канарски острови (ES) X X X  

Мадейра (PT) X X X  

Азорски острови (PT) X X X  

Остров Хелголанд (DE) X X  X 

Територия на Бюзинген 

(DE) 

X X  X 

Сеута и Мелила (ES) X X  X 

Ливиньо (IT) X X  X 

Кампионе д’Италия (IT) X X  X 

Гибралтар X X  X 

Джърси (UK)   X  

Гърнзи (UK)   X  

Остров Ман (UK)   X  

Монако (FR)   X  

Острови Оланд (FI) X X X  

 

Всички други зависими територии на държавите ─ членки на ЕС, не са част от 

територията на ЕС или неговата митническа територия. Те включват 

отвъдморските страни и територии (ОСТ), изброени по-долу. ОСТ имат 

конституционни връзки с Дания, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. 

Въпреки че гражданите на ОСТ по принцип са граждани на ЕС, тези територии не са 

част от ЕС и не се подчиняват пряко на законодателството на ЕС.  
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Отвъдморски страни и територии: 
 

Ангуила (UK),  

Аруба (NL),  

Бермуда (UK),  

Бонер (NL),  

Британски антарктически територии (UK),  

Британски територии в Индийския океан (UK),  

Британски Вирджински острови (UK),  

Кайманови острови (UK),  

Кюрасао (NL),  

Фолкландски острови (UK),  

Френска Полинезия (FR),  

Френски южни и антарктически територии  (FR),  

Гренландия (DK),*  

Монсерат (UK),  

Нова Каледония и зависимите територии (FR), Питкерн (UK),  

Саба (NL),  

Синт Еустациус (NL),  

Синт Мартен (NL),  

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови (UK),  

Сен Бартелеми (St. Barth) (FR),  

Света Елена, остров Възнесение, Тристан да Куня (UK),  

Сен Пиер и Микелон (FR),  

Острови Туркс и Кайкос (UK), 

Острови Уолис и Футуна (FR). 

 

* Законодателите на ЕС понастоящем разглеждат предложение за прилагане по 

отношение на Гренландия на правилата на ЕС относно схемата за сертифициране в 

рамките на Кимбърлийския процес и специалните митнически правила на ЕС за 

целите на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес.  

 

В случай че имате въпроси относно вноса в или износа от някоя от гореспоменатите 

територии и страни или области в митнически съюз с ЕС, не се колебайте да се 

свържете с Европейската комисия. 

 

Ако в държава членка няма орган на Съюза? 

 

Изпращането на необработени диаманти е възможно от и до всяко място в Съюза. 

Когато в държава членка не съществува орган на Съюза, износителят или вносителят 

може да избере към кой орган на Съюза да се обърне.  
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8. Процедури при нередовни пратки 
 

 Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане в Европейския 

съюз на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес 

определя условията, при които се разрешава износът и вносът на необработени 

диаманти в Съюза. Като се има предвид, че регламентът е законов акт, пряко 

приложим в целия Съюз, всички засегнати органи (по-специално 

националните митнически органи) са обвързани от неговите разпоредби.  

 Регламентът предвижда, че вносът на необработени диаманти в Съюза и 

износът на необработени диаманти от Съюза са забранени, освен ако не са 

изпълнени ясните условия, предвидени в член 3 (за внос) и член 11 (за износ).  

 Регламентът също така предвижда, че при всеки случай, при който условията 

не са изпълнени, компетентните органи (по-специално един от органите на 

Съюза или друг компетентен орган на съответната държава членка, като 

например митниците) следва да задържат пратката. 

 Следователно пратката не може да бъде освободена (или в случая на входящи 

пратки – върната обратно в страната, от която идват диамантите), освен ако не 

са изпълнени всички условия, определени в Регламент (ЕО) № 2368/2002. Това 

има силен възпиращ ефект срещу каквито и да били опити за заобикаляне на 

разпоредбите на регламента. 

 В допълнение Митническият кодекс на Съюза
2
 (който също се прилага пряко в 

държавите членки) съдържа разпоредби относно обработването на стоки, за 

които се прилагат ограничения или забрани (какъвто е случаят с 

необработените диаманти). По-специално Митническият кодекс предвижда, че 

стоки, за които документацията, предвидена според съответния митнически 

режим, не е била предоставена, не могат да бъдат освободени. Митническият 

кодекс предвижда предприемането на всички необходими мерки, включително 

отнемане и продажба, за стоки, които не могат да бъдат освободени. 

 Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета също така предвижда (в член 27), че 

всички държави членки следва да определят в своето национално 

законодателство или подзаконови нормативни актове санкциите, които се 

налагат при нарушаване на разпоредбите на регламента. Докато самите 

санкции се определят по преценка на държавите членки (и могат да се 

основават на съществуващи митнически или външнотърговски закони или 

нормативни актове), регламентът определя, че санкциите следва да бъдат  

                                                 
2
 Регламент (ЕО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г.; срв. по-специално членове 56─58, 73 и 

75.  
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ефективни, съразмерни и възпиращи и да са в състояние да попречат на 

нарушителите да получат икономическа изгода от своите действия. 

 Европейската комисия има поглед върху санкциите, въведени в различните 

държави членки съгласно член 27, и разполага с подробен списък на всички 

нарушения на Регламент (ЕО) № 2368/2002. 

9. Саморегулиране на индустрията в ЕС 

 

 В своето законодателство, въвеждащо схемата в Съюза, Европейският съюз 

изрично подкрепя принципа на саморегулиране на индустрията, така както той 

е залегнал в глава IV от основния документ относно схемата за сертифициране в 

рамките на Кимбърлийския процес.  

 

 Глава IV („Саморегулиране на индустрията“) от Регламент (ЕО) № 2368/2002 на 

Съвета излага изискванията за въвеждане на система за гаранции и 

саморегулиране на индустрията от организации, представляващи търговци на 

необработени диаманти, и предвижда „ускорена процедура“ за организациите, 

които прилагат система за гаранции и саморегулиране на индустрията.   

 

 Важно е да се поясни, че под понятието „саморегулиране на индустрията“ ЕС не 

разбира делегиране на правителствени отговорности на органи на индустрията.  

По-скоро това означава даването на привилегии („ускорено“ издаване на 

сертификати в рамките на Кимбърлийския процес) на предприятия, които имат 

значителни отговорности като членове на органи на индустрията. 

 

 За да бъде вписана в приложение V към Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета, 

организация, представляваща търговци на необработени диаманти, трябва да 

предостави на Европейската комисия убедителни доказателства, че е приела 

правила и регламентация, които задължават организацията и нейните членове да 

спазват конкретните принципи и процедури, определени в член 17 от регламента. 

 

 По-специално правилата и регламентацията на такива организации следва да 

задължават членовете: 

o да продават само диаманти, произхождащи от легитимни източници 

съгласно схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес; 

o да гарантират, че на базата на информациите, с които разполагат и/или на 

писмените гаранции, предоставени от доставчика на необработени 

диаманти, продаваните необработени диаманти не са „конфликтни 

диаманти“; 
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o да не купуват необработени диаманти от подозрителни или непознати 

източници на доставка и/или необработени диаманти, произхождащи от 

неучастващи в схемата за сертифициране страни; 

o да не купуват или продават умишлено и да не помагат на други оператори 

да купуват или продават „конфликтни диаманти“; 

o да създават и попълват поне три години опис на фактурите, получени от 

доставчици и издадени на клиенти;  

o да възложат на независим проверител да удостовери, че този опис е бил 

създаден и щателно попълван.  

 

 Правилата и регламентацията, приети от организацията, следва да включват 

дисциплинарни мерки, по-специално задължението на организацията да 

отстранява всеки член, за когото се установи, след надлежно извършена от 

организацията проверка, че сериозно е нарушил принципите, установени в член 

17 от регламента. 

 

 Органите на Съюза уведомяват борсите за новини и сведения относно 

Кимбърлийския процес: 

o Актуализиране на списъка с участници в Кимбърлийския процес, 

o Нови регламенти на ЕС, 

o Нови технически насоки, най-добри практики, административни решения и 

т.н., 

o Съобщения на председателството, 

o Практически насоки за режими на внос и износ, т.н. 

 

 На свой ред борсите предават тази информация на своите членове. 

 

 Съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета членове на вписана 

организация могат да получат сертификат на ЕС въз основа на подписана от този 

член декларация, че необработените диаманти, които се изнасят, са внесени 

законно. 

 

 Посредством своите регламенти № 762/2003 от 30 април 2003 г. и № 1214/2003 от 

7 юли 2003 г. Комисията вписа в списъка на приложение V: 

o Antwerpsche Diamantkring C.V.,  

o Beurs voor Diamanthandel C.V.,  

o Diamantclub van Antwerpen C.V.,  

o Vrije Diamanthandel N.V. (всички със седалище в Антверпен), и 

o the London Diamond Bourse and Club.  

 

по тяхно искане и след проверка на това, че всяка една от борсите е приела 

правила и регламентация, по-специално задължителен Кодекс на поведение,  
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които гарантират спазване от страна на борсите и техните членове на 

изискванията, посочени в регламента.  

 

На 7 септември 2004 г. белгийският министър на икономиката и 

председателите на четирите борси в Антверпен подписаха протокол относно 

реда и условията за прилагане на разпоредбите за саморегулиране на 

индустрията в Белгия. Протоколът предоставя рамка за белгийския орган на 

Съюза за наблюдение на функционирането и прилагането на член 17. 

 

 Съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета органите 

на Съюза в Антверпен и Лондон ежегодно предоставят на Европейската комисия 

годишни доклади със своята оценка за функционирането на системата за 

гаранции и саморегулиране на индустрията. 

 

 

 В малък брой случаи членове на борсите не са успели да предоставят изискваните 

удостоверения от независим проверител и са били подложени на дисциплинарни 

изслушвания. Някои са били временно изключени от „ускорената“ процедура.  

Това в някои случаи е довело до представяне на изискваните удостоверения, но в 

други случаи членството на засегнатите предприятия в съответната борса е било 

прекъснато и от тях по-скоро се изисква да представят „убедителни 

доказателства“ за всеки износ на необработени диаманти, а не да се възползват от 

ускорената процедура. 

 

 Органите на Съюза извършват случайни проверки на одита на предприятията.  

Това включва: 

o проверка на фактурите на предприятията и проверка за наличие на 

гаранции във фактурите; 

o проверка за наличието на сертификати в рамките на Кимбърлийския 

процеса за внос и износ на необработени диаманти; 

o Сверяване на данните от годишните декларации за стоковите наличности с 

информация от базата данни за сертифициране в рамките на 

Кимбърлийския процес, поддържана от органа на Съюза. 

 

10. Звена за контакт 

 

 

Кимбърлийски процес  

 

www.kimberleyprocess.com 

 

http://www.kimberleyprocess.com/
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European Commission 

 

Service for Foreign Policy Instruments 

Stability Instrument Operations and Foreign Policy Regulatory Instruments 

FPI. 2 

Rond Point Schuman, 9A 

B-1049 Brussels, Белгия 

Ел. поща: EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu 

 

 

mailto:EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu


 

 

-17- 

 

 

 

 

 

Органи на Съюза 

 

Съгласно приложимото законодателство (Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета 

от 20 декември 2002 г.) всяка държава — членка на Европейския съюз, може да 

определи компетентен орган на национално равнище, който да действа като „орган 

на Съюза“ по вноса и износа за целите на схемата за сертифициране в рамките на 

Кимбърлийския процес. След проверка на способността на такъв орган да изпълнява 

ефективно ролята на орган по вноса и износа съгласно разпоредбите на схемата за 

сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес и на съответното 

законодателство на ЕС, както и след консултации с комитет, съставен от 

представители на всички държави — членки на ЕС, всеки орган бива вписан в 

изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета. Понастоящем съществуват 

шест такива органа на Съюза; техните адреси, включително лица за контакт, са 

дадени по-долу: 

 

В съответствие с промените, приети с Договора от Лисабон, съгласно които 

Европейският съюз замени Европейската общност и стана неин правоприемник, 

терминът „сертификат на ЕС“ замени термина „сертификат на Общността“, 

определен в член 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета. Нови 

образци на сертификати на ЕС се издават от 1 януари 2013 г. 

 

Органите на Съюза издават сертификати със следните номера: 

  
Сертификат на ЕС №: 

От: До: 

Белгия 500001 .... 

Обединено кралство 400001 450000 

Германия 450001 460000 

Чешка република 460001 461000 

Румъния 461001 462000 

България 462001 463000 

 

1. Орган на Съюза в Белгия 

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie 

Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, 

 

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale du Potentiel économique, Service 

Licences 

Italiëlei 124, bus 71 

B-2000 Antwerpen  

Тел.: (32-2) 277 54 59 
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Факс: (32-2) 277 54 61 

Ел. поща: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be  

 

В Белгия контролът върху вноса и износа на необработени диаманти, изискван от 

Регламент (ЕО) № 2368/2002, и митническата обработка ще се осъществяват 

единствено от: 

 

The Diamond Office 

Hovenierstraat 22 

B-2018 Antwerpen 

 

Лица за контакт: г-жа Frieda Coosemans, г-жа Anja Waem 

(факс и адрес както по-горе) 

 

Органът на Съюза в Белгия издава сертификати на ЕС с номера от ЕС 500001 нагоре. 

 

 

2. Орган на Съюза в София, България 

 

Министерство на финансите 

Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ 

ул. „Г.Раковски“ 102 

София 1040 

България 

Тел.: (359-2) 98 59 24 15 

 

Лице за контакт: 

Антония Рускова 

Ел. поща: a.ruskova@minfin.bg  

 

Органът на Съюза в България издава сертификати на ЕС с номера от ЕС 462001 до 

ЕС 463000. 

 

 

3. Орган на Съюза в Прага, Чешка република 

 

В Чешката република контролът върху вноса и износа на необработени диаманти, 

изискван от Регламент (ЕО) № 2368/2002, и митническата обработка ще се 

осъществяват единствено от: 

Generální ředitelství cel 

Budějovická 7 

140 96 Praha 4 

Чешка република 

Тел. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 35 41; моб. тел.: (420-737) 213 793 

mailto:kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
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Факс: (420-2) 61 33 38 70 

Ел. поща: diamond@cs.mfcr.cz  

 

Лица за контакт: 

 

г-жа Petra Neumanova, г-н Erik Vagner (адрес за контакти както по-горе) 

Ел. поща: p.neumanova@cs.mfcr.cz; e.vagner@cs.mfcr.cz  

 

Органът на Съюза в Чешката република издава сертификати на ЕС с номера от 

ЕС 460001 до ЕС 461000. 

 

 

4. Орган на Съюза в Идар-Оберщайн, Германия  

 

В Германия контролът на вноса и износа на необработени диаманти, изискван от 

(ЕО) № 2368/2002, включително издаването на сертификати на ЕС, ще се 

осъществява единствено от следния орган: 

 

Hauptzollamt Koblenz 

Zollamt Idar-Oberstein 

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten 

Hauptstraße 197 

D-55743 Idar-Oberstein  

Тел:(49-6781) 56 27-0 

Факс: (49-6781) 56 27-19 

Ел. поща: poststelle@zabir.bfinv.de   

 

Лице за контакт: г-н Jürgen Bender (адрес за контакти както по-горе) 

 

За целите на член 5, параграф 3, членове 6, 9, 10, член 14, параграф 3, членове 15 и 17 

от (ЕО) № 2368/2002, по-специално относно задълженията за докладване на 

Комисията, следният орган действа като компетентен немски орган: 

 

Bundesfinanzdirektion Südost 

Krelingstraβе 50 

D-90408 Nürnberg 

Тел.: (49-911) 376 3754 

Факс: (49-911) 376 2273 

Ел. поща: diamond.cert@bfdso.bfinv.de 

 

Лица за контакт: г-н Alexander Kopolt, г-жа Manuela Kraus (за контакти както по-горе) 

 

Органът на Съюза в Германия издава сертификати на ЕС с номера от ЕС 450001 до 

ЕС 460000. 

mailto:diamond@cs.mfcr.cz
mailto:p.neumanova@cs.mfcr.cz
mailto:e.vagner@cs.mfcr.cz
mailto:poststelle@zabir.bfinv.de
mailto:diamond.cert@bfdso.bfinv.de
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5. Орган на Съюза в Букурещ, Румъния 

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

(Национален орган за защита на потребителите) 

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, Румъния 

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Румъния) 

Cod postal (Пощ. код) 011865 

Тел.: (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75 

Факс: (40-21) 318 46 35 / 314 34 62 

www.anpc.ro  

 

Лице за контакт:  

г-жа Ioana Vizitiu 

Ел. поща: ioanavizitiu@anpc.ro 

 

г-жа Teodora Stefan cel Mare 

Ел. поща: teodorascm@anpc.ro 

 

 

Органът на Съюза в Румъния издава сертификати на ЕС с номера от ЕС 461001 до 

ЕС 462000. 

 

 

6. Орган на Съюза в Лондон, Обединеното кралство  

 

Government Diamond Office 

Conflict Department 

Room W 3.135 

Foreign and Commonwealth Office 

King Charles Street 

London SW1A 2AH 

Тел. (44-207) 008 69035797 

Факс: (44-207) 008 3905 

Ел. поща: KPUK@fco.gov.uk  

 

Лице за контакт: г-жа Joan Fontaine 

Ел. поща: Joan.Fontaine@fco.gov.uk 

 

В Обединеното кралство на проверката на вноса се извършва от HM Revenue and 

Customs    

Тел.: (44-845) 010 9000 

http://www.hmrc.gov.uk/  

 

 

http://www.anpc.ro/
mailto:ioanavizitiu@anpc.ro
mailto:teodorascm@anpc.ro
mailto:KPUK@fco.gov.uk
mailto:Joan.Fontaine@fco.gov.uk
http://www.hmrc.gov.uk/
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Органът на Съюза в Обединеното кралство издава сертификати на ЕС с номера от 

ЕС 400001 до ЕС 450000. 

 

 


