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Изх. №  / 

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
  
To: 
The Minister of Environment and Water

З А Я В Л Е Н И Е

От:
(име, адрес, телефон, актуални данни за контакт / name, address, phone number, other contacts)

 Моля, на основание чл. 99 от Закона за генетично модифицирани организми  да ми бъде издадено 
удостоверение за транзит на генетично модифицирани организми през територията на Р. България.

(име и идентичност на ГМО)

(дата, на която ще се извърши транзитирането)

(таксономичен статус, общоприето име, място на колекция или получаване и характеристиките на приемащия или 
родителския организъм, свързани с биобезопасността)

(центрове на произход и центрове на генетично разнообразие, ако са известни, на приемащия и/или родителския 
организъм и описание на местообитанията, където организмите могат да се запазят или размножават)

(таксономичен статус, общоприето име, място на колекция или получаване и характеристиките на донора/донорите, 
свързани с биобезопасността)

(описание на нуклеиновата киселина или извършената модификация, използваните техники и получените 
характеристики в ГМО)

(описание на нуклеиновата киселина или извършената модификация, използваните техники и получените 
характеристики в ГМО)

(планирана употреба на ГМО или на продуктите от него, включително преработените материали, които произхождат 
от ГМО, съдържащи доказуемо различими нови комбинации от репродуктивния генетичен материал, получен чрез 

използването на техниките, посочени в чл. 2, ал. 1 от Закона за ГМО)

(количеството или обема на ГМО, който е предмет на транзитиране)

(предприети мерки за безопасност при транспорт и употреба, включително опаковане, етикетиране, документиране, 
унищожаване и процедури при аварии)

(декларация, че посочените в т. 1 - 11 обстоятелства са верни)

Дата: Заявител:

Длъжност и име на заявителя /applicant’s name and position/ :

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 04.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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