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Попълва се служебно
Дата на 
приемане на 
заявлението

Номер на 
заявлението

Поискване на 
допълнителна 
информация 
Дата и №

Подаване на 
допълнителна 
информация 
Дата и №

Подаване на 
информация за 
настъпил инцидент 
Дата и №

Дата на издаване 
на разрешението 
за работа с ГМО 
Дата и №

Дата на изтичане/
отнемане на разреше-
нието за работа с ГМО 
Дата и №

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за извършване на работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия

1. ЗАЯВИТЕЛ

Име/ наименование

1.2. Номер 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)

1.6. Телефон 1.7. Факс 1.8. Е-mail

1.9. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата.

2. ПОМЕЩЕНИЕ, В КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА РАБОТАТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ

2.1. Адрес

2.2. В случай че вече сте регистрирали помещението за работа в контролирани условия, моля приложете следната 
информация:

Дата на подаване и номер на заявлението за регистриране на помещението за работа с ГМО в контролирани условия

Регистрационен номер на помещението

3. РАБОТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ

3.1. Наименование на заявената дейност

3.2. Цел на работата с ГМО в контролирани условия (моля отбележете)

Моля, дайте кратко описание:

3.3. Очаквани резултати

3.4. Мащаб на дейността

3.4.1. Максимален обем на културата, която ще бъде използвана за определен момент или за цялата 
продължителност на дейността (само за ГММ):

Класове на работа 1 и 2 - приблизителен обем

Класове на работа 3 и 4 - точен обем
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3.4.2. за определен момент или за цялата продължителност на дейността
(за ГМО, различни от ГММ)

3.4.3. Очаквана продължителност (срок) на дейността в контролирани условия

3.4.4. Вероятност за получаване на аерозоли или замърсени отточни води    Да Не

Ако да, моля дайте количествена оценка:  
3.5. Клас на работа (моля отбележете)

Клас 1 (ГММ)

Клас 2 (ГММ)

Клас 3 (ГММ)

Клас 4 (ГММ)

Клас А ГМО, различен от ГММ (растения или животни)

Клас Б ГМО, различен от ГММ (растения или животни)

Моля, попълнете и приложете към настоящото заявление форми B1, B2, B3, B4, P и O.

4. ОЦЕНКА НА РИСКА 
(моля, приложете към настоящото заявление):

Копие на оценката на риска съгласно глава четвърта от наредбата  
(за класове 2, 3 и 4 ГММ и клас Б ГМО, различни от ГММ) 

5. НИВО НА ЗАЩИТА 
(моля, отбележете всички подходящи полета)

Лаборатория Помещение за 
работа с животни

Фитостатно/
култивационно 

помещение
Оранжерия Друго

ГММ ниво на защита 1

ГММ ниво на защита 2

ГММ ниво на защита 3

ГММ ниво на защита 4

ГМО, различно от ГММ 
(растения или животни) 
ниво на защита 1

ГМО, различно от ГММ 
(растения или животни) 
ниво на защита 2

Друго  
(моля, уточнете)

Добави Премахни

6. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ И СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ 
(за класове 2, 3 и 4 ГММ и всички класове ГМО, различни от ГММ, моля приложете към настоящото заявление): 
  
План за предотвратяване на авариите, съдържащ най-малко следната информация:  
1. специфични рискове, идентифицирани в оценката на риска (в т.ч. произтичащи от местоположението на 
помещението);  
2. прилагани предпазни мерки (безопасно оборудване, алармени системи и методи на защита);  
3. процедури и планове за проверка на ефективността на предпазните мерки; 
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4. описание на информацията, предоставена на лицата, които работят с ГМО в контролирани условия;  
5. лица, отговорни за надзора по прилагането на предпазните мерки, идентифицирани в плана (име, 
отговорности, телефон за контакт, електронна поща (e-mail).  
План за спешни действия при аварии (моля попълнете и приложете форма ЕМ)

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
(моля, уточнете)

Вид отпадъци Обработка Крайна форма Местоназначение

твърди

течни

газообразни

8. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
  
8.1. Ръководител на проекта/производството (моля попълнете и приложете към настоящото заявление форма Р) 
8.2. Отговорник по надзора и безопасността на работа (моля, попълнете и приложете към настоящото заявление 
форма O) 
8.3. Лице за контакт (ако е различно от ръководителя на проекта/производството или отговорника по надзора и 
безопасността на работа)

8.3.1. Име

8.3.2. Адрес за контакт

8.3.3. Телефон 8.3.4. Факс

8.3.5. Електронна поща (e-mail) 

8.4. Друга поверителна информация 
(моля, посочете всяка информация, изискваща се по т. 1 - 8, която считате за поверителна, и приложете обосновка за това)

9. Списък на всички попълнени и приложени форми, както и на всички допълнително приложени документи

Желая да получа разрешението:

лично от звеното за административно обслужване

чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

по електронен път на посочената електронна поща:

чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

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)


Стр.  от 
Попълва се служебно
ДО
МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за извършване на работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
1. ЗАЯВИТЕЛ
(за физически лица)
							(за еднолични търговци и юридически лица)
(за физически лица)
(за еднолични търговци и юридически лица)
2. ПОМЕЩЕНИЕ, В КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА РАБОТАТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ
2.2. В случай че вече сте регистрирали помещението за работа в контролирани условия, моля приложете следната информация:
3. РАБОТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ
3.4.1. Максимален обем на културата, която ще бъде използвана за определен момент или за цялата продължителност на дейността (само за ГММ):
(за ГМО, различни от ГММ)
Ако да, моля дайте количествена оценка: 
3.5. Клас на работа (моля отбележете)
Моля, попълнете и приложете към настоящото заявление форми B1, B2, B3, B4, P и O.
4. ОЦЕНКА НА РИСКА
(моля, приложете към настоящото заявление):
5. НИВО НА ЗАЩИТА(моля, отбележете всички подходящи полета)
Лаборатория
Помещение за работа с животни
Фитостатно/култивационно помещение
Оранжерия
Друго
ГММ ниво на защита 1
ГММ ниво на защита 2
ГММ ниво на защита 3
ГММ ниво на защита 4
ГМО, различно от ГММ (растения или животни) ниво на защита 1
ГМО, различно от ГММ (растения или животни) ниво на защита 2
Друго 
(моля, уточнете)
6. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ И СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
(за класове 2, 3 и 4 ГММ и всички класове ГМО, различни от ГММ, моля приложете към настоящото заявление):
 
План за предотвратяване на авариите, съдържащ най-малко следната информация: 
1. специфични рискове, идентифицирани в оценката на риска (в т.ч. произтичащи от местоположението на помещението);         2. прилагани предпазни мерки (безопасно оборудване, алармени системи и методи на защита);         3. процедури и планове за проверка на ефективността на предпазните мерки; 
4. описание на информацията, предоставена на лицата, които работят с ГМО в контролирани условия;	
5. лица, отговорни за надзора по прилагането на предпазните мерки, идентифицирани в плана (име, отговорности, телефон за контакт, електронна поща (e-mail).	
План за спешни действия при аварии (моля попълнете и приложете форма ЕМ)
7. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ(моля, уточнете)
Вид отпадъци
Обработка
Крайна форма
Местоназначение
твърди
течни
газообразни
8. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
8.1. Ръководител на проекта/производството (моля попълнете и приложете към настоящото заявление форма Р)8.2. Отговорник по надзора и безопасността на работа (моля, попълнете и приложете към настоящото заявление форма O)8.3. Лице за контакт (ако е различно от ръководителя на проекта/производството или отговорника по надзора и безопасността на работа)
Желая да получа разрешението:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му като вътрешна пощенска пратка. Документът  да бъде изпратен:
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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