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Форма B4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАН ОРГАНИЗЪМ (ГМО)

В случаите на дейност в рамките на научен експеримент информацията, изисквана в настоящата форма, трябва да 
бъде попълнена само доколкото позволяват известните или предвидими данни. В случаите на търговска дейност 
всички полета задължително трябва да бъдат попълнени.

1. Тип на дейността   (моля, отбележете):

фундаментално научно изследване производство

2. Наименование на ГМО

3. Генетични и фенотипни характеристики на приемащия или родителския организъм, променени в получения 
ГМО в резултат на генетичната модификация (моля, отбележете всички подходящи полета и уточнете, където е 
необходимо).

променена способност за оцеляване на ГМО

промяна в начина/ите и/или скоростта на размножаване на ГМО

промяна в способността за разпространение в природата на ГМО

друго (моля, уточнете)

4. Генетична стабилност на получения ГМО, включително фенотипна стабилност, в случаите, когато ГМО е 
висше растение

5. Описание на методите за детекция и идентификация (моля, уточнете)

метод/и за детекция на ГМО

метод/и за идентификация

6. Чувствителност и надеждност по отношение на количеството и специфичност на техниките за детекция и 
идентификация:

7. Предишни дейности с ГМО (моля отбележете):

Работа в контролирани условия

Освобождаване в околната среда

Дата и № на разрешението

Мащаб на дейностите

Наблюдавани неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве и околната среда

8. Съображения за човешкото здраве и безопасността на животните и растенията

8.1. Има ли причини да се очаква, че ГМО може да има патогенни, мутагенни или алергенни 
ефекти върху човешкото здраве или да бъде патогенен за животните или растенията?    Да Не

Ако не, моля обяснете накратко и преминете на т. 9.

8.2. Токсични и алергизиращи ефекти на ГМО и/или негови метаболитни продукти    Да Не

Ако да, моля пояснете:

8.3. Сравнение на патогенността на ГМО с тази на донора, реципиента и/или родителския организъм, включително 
патогенност на ГМО за хора с нормална имунна реактивност
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8.4. Способност за колонизиране

8.5. Причинени заболявания и механизъм на патогенност, включително инвазивност и вирулентност

8.6. Предаваемост

8.7. Инфекциозна доза

8.8. Възможност за промяна на гостоприемника    Да Не

Ако да, моля пояснете:

8.9. Възможност за оцеляване извън човешкия организъм    Да Не

Ако да, моля пояснете:

8.10. Наличие на преносители?    Да Не

Ако да, моля пояснете начина на разпространение:

директен или индиректен контакт с кожата или лигавиците 

проникване в респираторния тракт посредством аерозоли или прах

проникване в храносмилателния тракт посредством вода и/или храна

ухапване, ужилване (уточнете организма преносител)

друго

8.11. Биологична стабилност

8.12. Резистентност към антибиотици    Да Не

Ако да, моля дайте характеристика на резистентността:

8.13. Наличие на подходящи средства за лечение и профилактика:    Да Не

Ако да, моля пояснете:

8.14. Доказана патогенност или друго вредно въздействие, възникващо в резултат на генетичната модификация на 
ГМО (жив или не, включително извънклетъчните му продукти), когато ГМО е висше растение, по отношение на (моля 
отбележете всички подходящи полета и уточнете):

човек

животни

растения

9. Възможен ли е пренос на генетичен материал от ГМО към други организми?    Да  Не   Не е известно

Ако да, моля уточнете:

10. Съществуват ли причини да се очаква взаимодействие със или въздействие върху други 
организми (включително възможни симбиотични или конкурентни отношения)?    Да Не

Ако да, моля уточнете:
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11. Съществуват ли причини да се очаква намесата на ГМО в биогеохимични процеси (например 
азотофиксиране)?    Да Не

Ако да, моля уточнете:

12. Други възможни негативни последствия за човешкото здраве и околната среда:

13. Репродуктивен цикъл на ГМО, включително способност за формиране на структури за оцеляване, като семена, 
спори или склероции. 
13.1. Време за създаване на поколение в естествени екосистеми

13.2. Време за създаване на поколение в екосистемата, където ще се извърши освобождаването 
(моля, попълнете т. 13.2 само за заявление за освобождаване на ГМО в околната среда)

13.3. Начин на възпроизводство Полово  Безполово

13.4. Фактори, които влияят върху възпроизводството    Да Не

Ако да, моля уточнете:

14. Клас риск (моля, отбележете само за дейностите с ГМО в контролирани условия):

1 2 3 4

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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