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Форма B3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЕНЕТИЧНАТА МОДИФИКАЦИЯ

1. Тип на генетичната модификация  (моля, отбележете):

вмъкване на чужд наследствен материал
изрязване на част от наследствения материал
комбинация между вмъкване и изрязване на наследствен материал
клетъчно сливане
друго (моля, уточнете)

2. Предвиждан резултат от генетичната модификация

3. Използван ли е вектор при генетичната модификация?    Да Не

Ако не, моля преминете направо на т. 12.

Ако да, моля уточнете

Моля, добавете генетична карта на вектора

Участие на вектора в крайната конструкция на ГМО (моля отбележете)

пълно частично (моля уточнете)

4. Тип на вектора (моля отбележете)

плазмид бактериофаг вирус

космид фагемид транспозон

друго (моля, уточнете)

5. Идентичност на вектора 
5.1. В случай че използваният вектор се предлага на пазара и информацията, изискваща се по т. 5, и се съдържа в 
каталога на съответната търговска компания, моля приложете информация за източника (компания, страница от 
каталога и др.) и генетична карта на вектора.

5.2. В случай че използваният вектор не е описан или е модифициран в сравнение с предлагания на пазара, моля 
дайте детайлна информация за неговото конструиране, включително наименование и източник на всяка една 
съставна част от него.

6. Наличие във вектора на нуклеотидна последователност, обуславяща проявата на селективен или 
идентификационен фенотип (моля отбележете всички подходящи полета и уточнете).

устойчивост към антибиотици

устойчивост към тежки метали

устойчивост към пестициди

друго (моля, уточнете)

7. Честота на мобилност на вектора и/или способност за генетичен трансфер, както и методи за 
установяването им:

8. Информация за степента, до която векторът е ограничен само до тази ДНК, която е необходима за 
проявяване на желания признак:
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9. Притежава ли векторът собствена система за пренос?    Да Не

Ако да, моля обяснете.

10. Притежава ли векторът туморогенен потенциал?    Да  Не   Не е известно

Ако да, моля пояснете какъв тип.

специфичност

11. Използван метод за включване на вектора в реципиентния организъм (моля отбележете)

трансформация електропорация
макроинжектиране микроинжектиране
инфекция
друго (моля, уточнете)

12. В случаите, когато за генетичната модификация не е използван вектор, посочете метода на въвеждане 
на вмъкнатата ДНК в реципиентния организъм:

трансформация макроинжектиране
микроинжектиране микроенкапсулиране
друго (моля, уточнете)

13. Информация за вмъкнатия генетичен материал 
Моля, приложете генетична карта на вмъкнатия генетичен материал.

13.1. Характеристики на вмъкнатата последователност: 
(кодираща последователност, фенотипни маркери, типове и характеристики на продукта, некодиращи 
последователности и регулаторни сигнали - типове, функции и специфичност, най-вече ефекта им върху експресията и 
мобилизацията):

Съставни 
елементи на 
вмъкнатия 
генетичен 
материал

Размер Местоположение Нуклеотидна 
последователност

Източник Предвиждана 
функция

Добави Премахни

13.2. Направете оценка на биологичната безопасност на наследствения материал, който ще бъде пренасян 
(вмъкнатата последователност), вземайки предвид чистотата по отношение на всяка непозната последователност и 
степента на характеризирането му:

14. Методи, използвани за генетичната модификация (за конструиране на вектора или за изрязване на 
нуклеотидна последователност):

15. Местонахождение на модифицираната нуклеинова киселина (вмъкната или изрязана) в крайната 
конструкция на ГМО (моля отбележете):

на свободен плазмид
интегрирана в хромозома
друго (моля уточнете)

16. Брой копия на вмъкнатата последователност



Стр. 3 от 3URI 917

17. Експресия на вмъкнатата последователност

Ниво на експресия (в т.ч. метод и чувствителност на измерването)

Активност на експресирания белтък/белтъци

Специфичност на експресията по отношение на тъкан и/или жизнен цикъл (само за ГМ висши растения)

19. Налични ли са в състава на вмъкнатия/изрязания генетичен материал част/и с 
неизвестна функция?    Да Не

Ако да, моля пояснете:

20. Налични ли са в състава на вмъкнатия/изрязания генетичен материал 
последователности, имащи отношение по какъвто и да е начин към патогенни или вредни 
характеристики на донорния организъм или вектор?

   Да Не

Ако да, моля пояснете:

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

метод/и за детекция на вмъкнатата последователност и вектора

метод/и за идентификация на променения участък от наследствения материал (в случаите на изрязване)

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

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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