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Форма ЕМ

ПЛАН ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

1. Заявител

1.1. Име/наименование 

1.2. Номер и вид на документа за самоличност (за физически лица)

1.3. Единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ
 (за еднолични търговци и юридически лица)

1.4. Постоянен адрес
(за физически лица)

1.5. Седалище и адрес на управление
(за еднолични търговци и юридически лица)

5. Телефон 6. Факс 7. Е-mail

2. Лица, отговорни за ограничаването на авариите

Длъжност Име Телефон за връзка Отговорности в случай на авария

Лице, отговорно за 
безопасността в 
лабораторията

Лице, отговорно за 
оказване на първа 
помощ при авария

Отговорник по надзора 
и безопасността

3. Организационни процедури в случай на авария (в т.ч. отговорник, правомощия, приоритетни действия).

4. Точно описание на помещението/мястото, където се извършва дейността с ГМО или с продукти от тях и/
или тяхното съхранение

4.1. Адрес и описание на помещението за работа с ГМО в контролирани условия, отразяващо местата, от значение 
за овладяване на последствията от аварията (главен електрически превключвател и допълнителни източници на 
електричество, места за съхранение на ГМО, специфични характеристики, свързани с конкретното ниво на защита)

4.2. Описание на маршрута (само за внос, износ и транзит)

5. Описание на възможните аварии в помещението или на мястото, където се използват ГМО.

6. Проучване на потенциалните последствия от настъпването на авария върху здравето на човека и 
животните, околната среда и биологичното разнообразие, в т.ч. начин на определяне на последствията и 
ефективна защита срещу тях.
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7. Процедури за откриване наличието на ГМО

8. Методи и процедури, които могат да бъдат използвани за инактивиране на ГМО и за очистване на 
засегнатите от аварията зони/площи.

9. Методи за изолация на зони/площи (в т.ч. оборудване), засегнати от аварията, включително методи за 
контрол на ефективността на изолация.

10. Описание и схема на разположението на средствата за инактивиране на ГМО и очистване на засегнатите 
зони/площи.

11. Процедура за уведомяване на компетентните органи по чл. 3 от Закона за ГМО и когато това е подходящо, 
средства за информиране на населението в близост до мястото на аварията относно потенциалните 
неблагоприятни последствия.

Дата: Гр./с. Подпис на заявителя:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 27.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

Дата: Гр./с. Ръководител на проекта:

Дата: Гр./с. Отговорник по надзора и 
безопасността:
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