Председател
Доц. д-р Цвета Георгиева

Заместник-председател/и
Проф. д-р Димитър Джилянов
Проф. д-р Райко Пешев

Членове
1. проф. д-р Васил Николов – Аграрен университет, Пловдив
2. проф. д-р Веселка Дулева – Национален център по обществено здраве и анализи,
София
3. гл. ас. д-р Виктория Левтерова – Национален център по заразни и паразитни болести,
София
4. доц. д-р Геновева Начева – Институт по молекулярна биология – БАН, София
5. проф. д-р Димитър Джилянов – Агробиоинститут – ССА, София
6. доц. д-р Златка Алексиева – Институт по микробиология – БАН, София
7. проф. д-р Иван Атанасов – Агробиоинститут – ССА, София
8. доц. д-р Ивелин Панчев – Биологически факултет, Софийски университет, София
9. доц. д-р Ивона Димитрова – Агрономически факултет, Лесотехнически университет,
София
10. доц. д-р Илия Ралчев – Ветеринарномедицински факултет, Лесотехнически
университет, София
11. проф. д-р Любомир Стоилов – Институт по физиология на растенията и генетика –
БАН, София
12. доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева – Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания – БАН, София
13. проф. д-р Райко Пешев – Национален диагностичен научноизследователски
ветеринарномедицински институт, София
14. доц. д-р Самир Наимов – Биологически факултет, Пловдивски университет,
Пловдив
15. доц. д-р Цвета Георгиева – Национален център по обществено здраве и анализи,
София

Функции
1. дава становища на министъра на околната среда и водите относно:
а) издаването, изменянето и отнемането на разрешения за работа с ГМО в
контролирани условия и за освобождаване на ГМО в околната среда;
б) регистрирането на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия;

2. дава становища на министъра на земеделието и храните относно издаването,
изменянето и отнемането на разрешения за пускането на пазара на ГМО или
комбинация от тях като продукти или съставка на продукти;
3. дава становища на министъра на околната среда и водите и на министъра на
земеделието и храните по други въпроси от тяхната компетентност, възникнали при
прилагането на този закон;
4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с
биобезопасността.

Стратегически цели
Комисията е независим научен консултативен орган, който подпомага дейността на
правителството и държавната администрация в областта на генетично модифицираните
организми.

Акт за създаване
Чл. 6, ал. 1 от Закона за генетично модифицирани организми

Правилник за вътрешната организация на дейността
Приложен файл

Работна програма
Комисията заседава в случаите предвидени в чл. 8, ал. 3, 4 и 5 от Правилника за
дейността и.

Отчет на работната програма
Приложен файл

Секретариат
Секретар: Николай Цветков
Секретариат:



Административна структура: Министерство на околната среда и водите
Дирекция/отдел: НСЗП/ Биологично разнообразие

Лице за контакти: Николай Цветков
Телефон за контакти: 02/9406123
E-mail: ntsvetkov@moew.government.bg

