
Стр. 1 от 3URI 1838

Форма B2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИПИЕНТНИЯ ОРГАНИЗЪМ (1)

1. Реципиентният организъм е  (моля, отбележете):

вироид РНК вирус ДНК вирус (2)
бактерия гъби (плесени, дрожди) висше растение
животно 
друго (моля, уточнете)

(1) Ако ще бъде използван повече от един реципиентен организъм или ще бъде извършвана клетъчна хибридизация, 
моля попълнете отделна Форма В2 за всеки от тях.  
(2) Моля приложете генетична карта, ако е известна. 

2. Име (в случаите, когато организмът не е висше растение):

висш таксон

род

вид

подвид

щам (само за микроорганизми)

порода, линия и хибрид (където е приложимо)

латинско име

тривиално име

3. Име (в случаите, когато организмът е висше растение):

семейство

род

вид

подвид

сорт/селекционна линия

латинско име

тривиално име

4. Произход

колекция

номер, под който фигурира в колекцията

доставчик

друго

5. Клас риск 
Съществува ли предишна класификация на реципиентния организъм, включително рискови групи, 
свързани със защитата на човешкото здраве, съгласно Наредба № 4 за защита на работещите 
от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа?

   Да Не

Ако да, моля уточнете класа и източника.

Ако не, моля определете класа риск на реципиентния организъм съгласно вашата класификация (моля приложете 
обосновка съгласно глава трета, раздел I от ЗГМО)

6. Известно ли е реципиентният организъм, жив или не, включително метаболитните му 
продукти, да е патогенен или вреден по друг начин за хората, животните или растенията?    Да Не
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Ако да, моля отбележете всички полета, които са подходящи, като уточните детайли:

инфекциозност

токсичност

вирулентност

алергизиращо действие

носител на патогени

възможни преносители

възможни приемници

възможно активиране на латентни вируси (провируси)

способност за колонизиране на други организми

7. Степен на родство между донора и реципиента

8. Техники за идентификация и детекция на реципиентния (моля попълнете за всяка техника поотделно)

описание

чувствителност и надеждност в количествено отношение

специфичност

9. Географско разпространение на организма

естествено разпространение в България

естествено разпространение в Европа

естествено местообитание на организма ако организмът е микроорганизъм: 
(моля отбележете) 

водна среда почва, свободно състояние
почва, във връзка с корените на растенията във връзка с връхните части на растенията
във връзка с животни друго

ако организмът е растение:

естествено местообитание (агро-екосистема)

ако организмът е животно:

естествено местообитание (агро-екосистема)

10. Използване или култивиране на организма

в България в Европа
11. Взаимодействия с други организми в околната среда (включително естествени хищници, 
плячка, паразити, конкуренти, симбионти и гостоприемници):    Да Не

Ако да, моля уточнете:

12. Участие на организма в екологични процеси (първичен синтез, хранителен кръговрат, 
разграждане на органична материя, дишане и др.)    Да Не

Ако да, моля уточнете:

13. Резистентност към антибиотици    Да Не

Ако да, моля уточните вида, както и потенциалната употреба на тези антибиотици за профилактика и лечение при 
хората и животните.
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14. Генетична стабилност на организма и фактори, които ѝ влияят

15. Известни ли са данни за осъществяване на трансфер на генетичен материал между 
донорния и други организми при естествени условия?    Да Не

Ако да, моля уточнете:

16. Информация за оцеляването на организма самостоятелно в естествени екосистеми, включително 
способност за формиране на структури за оцеляване (семена, спори и склероции):

17. Информация за репродуктивния цикъл на приемащия организъм в естествени екосистеми

17.1. Време за създаване на поколение в естествени екосистеми

17.2. Време за създаване на поколение в екосистемата, където ще се извърши освобождаването 
(моля, попълнете  т.17.2 само за заявление за освобождаване на ГМО в околната среда)

17.3. Начин на възпроизводство Полово  Безполово

Моля уточнете:

17.4. Фактори, които влияят върху възпроизводството    Да Не

Ако да, моля уточнете:

18. Природа на собствените вектори

нуклеотидна последователност

честота на мобилизация

специфичност

наличие на гени за резистентност

19. Предишни генетични модификации    Да Не

Ако да, моля уточнете:

Дата: Гр./с. Подпис на заявителя:

Уникален номер на заявката:
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