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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

„Вносни мита“ са митата и таксите с равностоен ефект, както и селскостопанските такси и 

други налози при внос, предвидени съгласно общата селскостопанска политика или съгласно 

специфични режими, приложими за определени стоки, получени при преработката на 

селскостопански продукти. 

„Специфични принадлежности“ означава предмети, които са проектирани конкретно за 

употреба с определен артикул за подобряване на качествата и възможностите му. 

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

I. Допускат се без да се облагат с вносни мита специално предназначените за 

образователното, научното или културното развитие на слепите лица, посочените в 

приложение III артикули. 

 

 

 

 

 

 

XIX. АРТИКУЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЛЕПИ ЛИЦА И ЗА ДРУГИ ЛИЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНА БАЗА:  
 

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на 

система на Общността за митнически освобождавания - чл. 2 и чл.чл. 66 - 73 

 

Закон за данък върху добавената стойност - чл. 58, ал. 14, т. 25 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1224/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за 

определяне на разпоредби за прилагането на членове 66-73 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 

на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания 

(кодифициран текст) 

 

Постановление № 75 на МС от 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 

67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване 

на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)   

 

Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение 

на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни 

правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато 

съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран 

регламент (ЕС) 2015/2446 - чл.чл. 14 и 15 

 

Закон за митниците - чл. 181б 



 

 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

Код по КН Описание 

4911 Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии: 

4911 10 – Печатни рекламни материали, търговски каталози и подобни: 
 

ex 4911 10 90 – – Други: 

– За подпомагане на слепи и частично слепи 

– Други: 
 

ех49119100 – – Картини, гравюри и фотографии: 

– За подпомагане на слепи и частично слепи 
 

ех49119900 – – Други: 

– За подпомагане на слепи и частично слепи 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

При допускане за свободно обращение с освобождаване от вносни мита в Република 

България на посочените в приложение III артикули, специално предназначени за 

образователното, научното или културното развитие на слепите лица, не е предвидено 

освобождаване от данък върху добавената стойност (ДДС). 

 

 

II. Допускат се без да се облагат с вносни мита артикулите, специално предназначени за 

образователното, научното или културното развитие на слепите лица, посочени в 

приложение IV, при условие че се внасят от: 

- самите слепи лица за тяхна лична употреба; или 

- институции или организации, които са ангажирани главно в образованието или подкрепата 

на слепите лица и които имат разрешение от министъра на труда и социалната политика да 

получават безмитно такива артикули. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

Код по КН Описание 

4802 Хартии и картони непокрити от видовете, използвани за писане, печатане или 

други графични нужди, и хартии и картони за карти или за ленти за 

перфориране, неперфорирани, на рола или на листове с квадратна или 

правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 

4803; хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята 

хартия): 

– Други хартии или картони, без влакна, получени по механичен или химико-

механичен способ или на която най-много 10 % тегловно от общото 

влакнесто съдържание е от такива влакна: 
 

ex 4802 55 – – С тегло на m
2
 40 g или повече, но непревишаващо 150 g, на рола 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

ех48 02 56 –

 – 

С тегло на m
2
 40 g или повече, но непревишаващо 150 g, на листа, на които 

едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm 

в несгънато положение: 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

ех48025700 – – Други, с тегло на m
2
 40 g или повече, но непревишаващо 150 g 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 



 

 

    

4802 58 – – С тегло повече от 150 g/m
2
: 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 

– Други хартии и картони, на които повече от 10 % тегловно от общото 

влакнесто съдържание е от влакна, получени по механичен или химико-

механичен способ: 
 

ex 4802 61 – – на роли: 
 

ех48026180 – – – други 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

ех48026200 –

 – 

На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна 

не превишава 297 mm в несгънато положение 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

ех48026900 – – други 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

4805 Други хартии и картони, непокрити, на роли или на листове, непретърпели 

допълнителна преработка или обработки, различни от посочените в забележка 

3 от настоящата глава: 

– други: 
 

ex 4805 91 00 – – С тегло на m
2
, непревишаващо 150 g: 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

ех48059200 – С тегло на m
2
, превишаващо 150 g, но по-малко от 225 g: 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

4805 93 – – С тегло на m2, равно или по-голямо от 225 g: 
 

ex 4805 93 80 – – – Други: 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

4823 Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани 

на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата 

или платна от целулозни влакна: 

– хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или други 

графични цели: 
 

4823 90 – Други: 
 

ex 4823 90 40 –

– 

Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други 

графични цели: 

– Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия) 
 

ex 6602 00 00 Бастуни, бастуни-столове, камшици, бичове и подобни артикули: 

– Бели бастуни за слепи и частично слепи 
 

ex 8469 Пишещи машини и машини за обработка на текстове: 

– Пригодени за ползване от слепи и полуслепи 
 

ex 8471 Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; 

магнитни и оптични четци, машини за записване на информация върху 

носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, 

неупоменати, нито включени другаде: 

– Екипировка за механично производство на Брайлово писмо и записващи 

материали за слепи 
 

ex 8519 апарати за записване или възпроизвеждане на звук: 

– Магнетофони и касетофони, специално предназначени или пригодени за 

слепи и частично слепи 
 

ex 8523 Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови 

елементи, „smart карти“ и други носители за записване или за аналогични 

записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за 

производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37:: 



 

 

    

– Говорещи книги 

– Магнитни плочи и касети за производство на Брайлово писмо и говорещи 

книги 
 

9013 Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-

специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични 

апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата 

глава: 

ex 9013 80 – Други устройства, апарати и инструменти: 

– Телевизионни увеличители за слепи и частично слепи 
 

9021 Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и 

бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; 

артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за носене в 

ръка, върху тялото или за имплантиране в организма с цел да се компенсира 

недостатък или недъг: 

9021 90 – Други: 
 

ex 9021 90 90 – – Други: 

– Електронни ориентатори и апарати за откриване на препятствия за слепи и 

частично слепи 

– Телевизионни увеличители за слепи и частично слепи 

– Електронни четящи машини за слепи и частично слепи 
 

9023 00 Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например 

при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели: 

ex 9023 00 80 – Други: 

– Учебни пособия и апарати, специално предназначени за ползване от слепи и 

частично слепи 
 

ex 9102 Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници включително, 

хронометри, различни от тези от № 9101: 

– Брайлови часовници в кутии от неценни метали 
 

9504 Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с 

механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични 

кегли (например боулинг: 

9504 90 – Други: 
 

ex 9504 90 90 – – Други: 

– Игри на маса и аксесоари, специално пригодени за ползване от слепи и 

частично слепи 
 

Разни Всички други, специално предназначени за образователно, научно или 

културно развитие на слепи и частично слепи 

 

Освобождаване се прилага също така и за резервни части, съставни части или 

принадлежности за съответните артикули, както и за техническите съоръжения, използвани 

за поддръжка, контрол, калибриране или поправка на същите артикули, когато тези резервни 

части, съставни части, принадлежности или технически съоръжения са внесени заедно със 

съответните артикули или, в случай че се внасят по-късно - когато може да се установи, че са 

предназначени за артикулите, които по-рано са допуснати безмитно, или които към момента 

на подаване на заявлението за освобождаване на съответните резервни части, съставни 

части, принадлежности или технически съоръжения, биха могли да се ползват от 

освобождаване. 

 

 

 



 

 

    

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

1. В рамките на разрешения безмитен внос, само вносът от трета държава в Република 

България на стоки от институции или организации, получени безвъзмездно от тях, за 

подпомагане на слепи лица, се освобождава и от ДДС. 

 

2. Предвиденото пряко освобождаване на стоки за лично ползване от слепи лица, се 

подчинява на условието, заинтересованите лица да докажат, че въз основа на своя статус на 

слепи лица имат право на такова освобождаване. 

 

  

III. Артикули, специално предназначени за образование, наемане на работа или социално 

подпомагане на лица с физически или умствени увреждания, различни от слепи лица, се 

допускат без да се облагат с вносни мита, когато се внасят от: 

- лица с увреждания за тяхна лична употреба; или 

- учреждения или организации, които са ангажирани главно в образованието или 

предоставянето на помощ на лица с увреждания, и които имат одобрение от министъра на 

труда и социалната политика да получават такива артикули безмитно. 

Освобождаването се прилага и за резервни части, съставни части или специфични 

принадлежности за съответните артикули, както и за техническите съоръжения, използвани 

за поддръжката, контрола, калибрирането или поправката на посочените артикули, при 

условие че тези резервни части, съставни части, принадлежности или технически 

съоръжения се внасят едновременно с такива артикули, или, когато са внесени впоследствие, 

могат да се идентифицират като предназначени за артикули, които по рано са били 

допуснати безмитно, или които биха могли да се ползват от освобождаване по времето, 

когато се иска освобождаване за конкретните резервни части, съставни части или 

принадлежности и посочените техническите съоръжения. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

1. В рамките на разрешения безмитен внос, само вносът от трета държава в Република 

България на стоки от институции или организации, получени безвъзмездно от тях, за 

подпомагане на лица с увреждания, различни от слепи лица, се освобождава и от ДДС. 

 

2. Предвиденото пряко освобождаване на стоки за лично ползване от лица с увреждания, 

различни от слепи лица, се подчинява на условието, заинтересованите лица да докажат, че 

въз основа на своя статус на лица с увреждания имат право на такова освобождаване. 

 

3. Ако е необходимо, определени артикули могат да бъдат изключени от освобождаване, 

когато се установи, че безмитното допускане на такива артикули вреди на интересите на 

производството на Европейския съюз в съответния производствен сектор. 

 

 

3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ 

 

При допускане за свободно обращение на специално предназначени за образователното, 

научното или културното развитие на слепите лица артикули и на специално предназначени 

за образование, наемане на работа или социално подпомагане на лица с физически или 

умствени увреждания артикули, внасяни от лицата с увреждания или от институции или 

организации, одобрени от министъра на труда и социалната политика, до датите на 

подобрение на националните системи във връзка с вноса, когато се използват средства, 



 

 

    

различни от средствата за електронна обработка на данни, митническите декларации се 

подават чрез формулярите на Единния административен документ (ЕАД), поместени в 

приложение 9, допълнения Б1-Г1, според конкретния случай, на Делегиран регламент (ЕС) 

2016/341 на Комисията. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Кодове, които се попълват в Клетка 37 „Режим“, второ подразделение на ЕАД:  

С21 - Артикули съгласно приложение III, предназначени за слепи лица; 

С22 - Артикули съгласно приложение IV, предназначени за слепи лица и внасяни от самите 

слепи лица за тяхна лична употреба (включително резервни части, съставни части, 

принадлежности и инструменти); 

С23 - Артикули съгласно приложение IV, предназначени за слепи лица и внасяни от 

определени институции и организации (включително резервни части, съставни части, 

принадлежности и инструменти); 

С24 - Артикули, предназначени за други лица с увреждания (различни от слепи лица), 

внасяни от самите лица с увреждания за тяхна лична употреба (включително резервни части, 

съставни части, принадлежности и инструменти); 

С25 - Стоки, предназначени за други лица с увреждания (различни от слепи лица), внасяни 

от определени институции и организации (включително резервни части, съставни части, 

принадлежности и инструменти). 

 

 

Одобрението на институциите или организациите да получават безмитно такива стоки се 

извършва със заповед на министъра на труда и социалната политика по писмено искане за 

даване на одобрение от ръководителя на институцията или организацията или от 

упълномощено от него длъжностно лице.  

Писменото искане следва да съдържа най-малко данни относно наименованието, 

седалището, данъчния номер и единния идентификационен код (ЕИК) на институцията или 

организацията и се придружава от:  

- пълно и подробно описание на характера и обема на дейността на институцията или 

организацията в съответната област, включително с посочване на конкретни постигнати 

резултати и поставени цели; 

- декларация от ръководителя на институцията или организацията или от упълномощено от 

него длъжностно лице за липса на митнически или данъчни задължения; 

- доказателства, че счетоводните системи на институцията или организацията, дават 

възможност за точно и пълно отразяване на операциите, извършвани с внесените стоки; 

- документи, от които е видно, че институцията или организацията отговаря на 

изискванията; 

- описание на вида на стоките, които институцията или организацията има намерение да 

внася без заплащане на вносни мита, и тяхното предназначение;  

- други документи, които министърът на труда и социалната политика счита за необходими, 

за да се определи в зависимост от спецификата на областта, за която ще се използват 

стоките, дали са изпълнени изискванията за даване на одобрение. 

Заповедта, с която се дава или отказва одобрение, се издава в срок един месец от датата на 

постъпване на искането в администрацията на Министерство на труда и социалната 

политика.  

Заповедта, с която се отказва одобрение, трябва да съдържа конкретните основания за отказ. 

Заповедта, с която се отказва одобрение, се съобщава на ръководителя на организацията, 

подал заявлението, в срок 14 дни от датата на нейното издаване.  

Заповедта, с която се дава одобрение, съдържа:  

- основание за издаването съгласно Регламент (ЕО) № 1186/2009; 



 

 

    

- наименованието, седалището, данъчния номер и единния идентификационен код (ЕИК) на 

институцията или организацията; 

- описание на вида на стоките, които ще се допускат за свободно обращение без заплащане 

на мита, и тяхното предназначение; 

- регистрационен номер, дата на издаване и срок на валидност; 

- подпис и печат на министъра на труда и социалната политика. 

Заповедта, с която се дава одобрение, се завежда в специален регистър. 

Министерство на труда и социалната политика изпраща по електронен път и на хартиен 

носител заверено копие от всяка заповед в Централното митническо управление на Агенция 

„Митници“ в срок 15 дни от издаването им. 

Централното митническо управление на Агенция „Митници“ поддържа публичен регистър 

на всички организации, получили одобрение от министъра на труда и социалната политика, 

който се публикува на интернет страницата на агенцията. 

Министърът на трудa и социалната политика може по собствена инициатива, както и въз 

основа на предоставената от митническите органи информация или по информация, 

предоставена от други органи и лица, с мотивирана заповед да отнеме даденото одобрение за 

освобождаване от заплащане на вносни мита, когато установи, че институцията или 

организацията не отговаря на условията за одобрение. 
 

4. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  

 

Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на 

артикули, специално предназначени за образователното, научното или културното развитие 

на слепите лица и на специално предназначени за образование, наемане на работа или 

социално подпомагане на лица с физически или умствени увреждания артикули, се 

разрешава от началника на митницата или от оправомощено от него длъжностно лице, в 

чийто район е установено постоянното местопребиваване или седалище на лицето, което 

има право на освобождаване от заплащане на вносни мита. 

Освобождаването от вносни мита на артикулите, специално предназначени за 

образователното, научното или културното развитие на слепите лица и на специално 

предназначени за образование, наемане на работа или социално подпомагане на лица с 

физически или умствени увреждания артикули, води до следните задължения за 

институцията или организацията, до които са изпратени артикулите:  

- да изпратят въпросните артикули директно до декларираното място по местоназначение; 

- да ги водят на отчет в инвентарните си книги; 

- да ги употребяват изключително за целите, посочени във въпросните разпоредби; 

- да улесняват всяка проверка, която митническите органи считат за необходима, за да се 

гарантира, че условията за предоставяне на освобождаване от вносни мита са спазени или че 

тези условия остават спазени. 

  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

1. Ръководителят на институцията или организацията, до които са изпратени артикулите, 

или упълномощеният му представител, представя на митническите органи декларация, че е 

запознат с горепосочените задължения, както и стъпките, предприети за спазването им.  

 

2. Компетентните органи могат да изискат декларация да се представя и за всеки отделен 

внос или за няколко операции по внос, или за всички операции по внос, които трябва да 

бъдат извършени от институцията или организацията, до които са изпратени артикулите. 

 

I. За целите на митническото оформяне и освобождаването от вносни мита на артикули, 

специално предназначени за образователното, научното или културното развитие на слепите 



 

 

    

лица, внасяни от самите слепи лица или от институции или организации, одобрени от 

министъра на труда и социалната политика се подава заявление до началника на 

съответната митница. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Заявлението се придружава от цялата информация, която митническите органи считат за 

необходима, за да определят дали са изпълнени условията за освобождаване от вносни мита. 

 

 

II. За целите на митническото оформяне и освобождаването от вносни мита на артикули, 

специално предназначени за образование, наемане на работа или социално подпомагане на 

лица с физически или умствени увреждания, внасяни от лица с увреждания или от 

институции или организации, одобрени от министъра на труда и социалната политика се 

подава заявление до началника на съответната митница, което съдържа: 

- точното търговско описание на артикула, използвано от производителя, неговото 

предполагаемо класиране в Комбинираната номенклатура и обективните технически 

характеристики, показващи, че той е специално предназначен за образованието, наемането 

на работа или социалното подпомагане на лицата с увреждания; 

- името или търговското наименование и адрес на производителя и, ако е налично, името на 

доставчика; 

- страната на произход на артикула; 

- местоназначението на артикула; 

- точната употреба, за която е предназначен артикулът; 

- цената на артикула или неговата стойност за митнически цели; 

- количеството на въпросния артикул. 

Заедно със заявлението се представят документни доказателства, съдържащи цялата 

информация за характеристиките и техническите спецификации на артикула. 

Заявлението се подава от ръководителя на институцията или организацията, одобрена от 

министъра на труда и социалната политика, или от упълномощено от него длъжностно лице. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Слепите лица, лицата с увреждания или ръководителите на организацията или институцията, 

или техни упълномощени им представители, подават заявление до началника на съответната 

митница и в случаите на допускане за свободно обращение без заплащане на вносни мита на 

резервните части, съставните части, специфичните принадлежности и техническите 

съоръжения.  

 

 

5. НАДЗОР  
 

Допуснатите за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита 

артикули, специално предназначени за образователното, научното или културното развитие 

на слепите лица и на специално предназначени за образование, наемане на работа или 

социално подпомагане на лица с физически или умствени увреждания артикули, не могат да 

бъдат заемани, отдавани под наем или прехвърляни, възмездно или безвъзмездно, без 

компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.  

В случай че даден артикул бъде даден на заем, отдаден под наем или прехвърлен на лице, 

институция или организация с право да се ползва от освобождаването, освобождаването 



 

 

    

следва да продължи да бъде предоставяно, при условие че лицето, институцията или 

организацията използват артикула за цели, които дават право на такова освобождаване. 

В други случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето подлежат на 

предварително заплащане на вносни мита при ставката, приложима към датата на заемане, 

отдаване под наем или прехвърляне, според вида на стоките и митническата им стойност, 

установена или призната към тази дата от компетентните органи. 

Артикули, внесени от институции или организации, които имат право на освобождаване, 

могат с нестопанска цел да бъдат заемани, отдавани под наем или прехвърляни, възмездно 

или безвъзмездно, от тези учреждения или организации на слепи лица или други лица с 

увреждания, за които те се грижат, без заплащане на съответните мита. 

Не може да се дават на заем, отдават под наем или прехвърлят артикули при други условия, 

различни от тези, посочени по-горе, освен ако митническите органи не бъдат предварително 

информирани. 

Ако един артикул бъде даден на заем, отдаден под наем или прехвърлен на лице, институция 

или организация, имаща право да се ползва от освобождаването, освобождаването следва да 

продължи да бъде предоставяно, при условие че лицето, институцията или организацията 

използва артикула за цели, които дават право на такова освобождаване.  

В други случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето подлежат на 

предварително заплащане на вносни мита при ставката, приложима към датата на заемане, 

отдаване под наем или прехвърляне, според вида на стоките и митническата им стойност, 

установена или призната към тази дата от митническите органи. 

Институциите или организациите, одобрени от министъра на труда и социалната политика, 

които престанат да отговарят на условията за освобождаване или възнамеряват да използват 

артикули, допуснати безмитно, за цели, различни от предвидените, уведомяват за това 

митническите органи. 

За артикули, които остават във владение на институции или организации, престанали да 

отговарят на условията за освобождаване, се дължат съответните вносни мита съгласно 

ставката, прилагана към датата, на която тези институции или организации са престанали да 

отговарят на условията, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или 

призната към тази дата от митническите органи. 

За артикули, използвани от институциите или организациите, имащи право на 

освобождаване, за цели, различни от предвидените, се дължат вносните мита съгласно 

ставката прилагана към датата на начало на употребата на стоките за други цели, според 

вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от 

митническите органи. 

Митническият надзор се извършва от митническото учреждение, в района на което ще бъдат 

използвани артикулите. 

Когато артикулите са допуснати за свободно обращение от митническо учреждение, 

различно от митническото учреждение, в района на което ще бъдат използвани артикулите, 

първото митническо учреждение в 7-дневен срок от датата на митническото оформяне 

изпраща копия от всички документи, представени при оформянето, на митническото 

учреждение, в района на което ще бъдат използвани артикулите.  

Митническите органи уведомяват министъра на труда и социалната политика, като изпращат 

събраната от тях информация и документация в случаите, когато констатират:  

- несъответствие между документите и действителните обстоятелства; 

- отклонение от митнически надзор на артикулите, внесени с освобождаване от вносни мита; 

- използване на артикулите за цели, различни от тези, за които е допуснато освобождаването; 

- че съответната организация или институция е престанала да отговаря на изискванията за 

внасяне на артикулите без заплащане на вносни мита. 


