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1. Определение
При развитието на заболяванията от групата на трансмисивните
спонгиформни енцефалопатии (спонгиформна енцефалопатия по говедата и
скрейпи при дребните преживни животни) определени тъкани, респективно
органи, е възможно да съдържат причинителя на болестта. Тези тъкани или
органи се определят като специфично рискови материали (СРМ). При клане
те трябва да се отстраняват по такъв начин, че да не представляват
опасност за човека. Във всички случаи по-нататъшната преработка на СРМ
трябва да се предотврати.
СРМ са определени в приложение V на Регламент 999/2001.
2. СРМ при едри преживни животни
Следните тъкани, добити от едри преживни животни, произхождащи от
държави членки или трети страни, или от региони с контролиран или
неопределен риск се класифицират като специфично рискови материали:
- черепа, с изключение на мандибулата, включително мозъка, очите и
гръбначния мозък на животни на възраст над 12 месеца;
- гръбначния стълб с изключение на опашните прешлени, спинални и
трансверзални израстъци на шийните, гръдните и поясните прешлени и
медиалния сакрален гребен на сакрума, включително дорзалните
коренни ганглии на животни на възраст над 30 месеца.
- тонзилите, червата от дуоденома до ректума и мезентериума на
животни от всички възрасти.
3. СРМ при дребни преживни животни
Като специфично рискови материали при дребните преживни животни са
определени:
- черепа, заедно с мозъка и очите, тонзилите, гръбначния стълб от овце и
кози над дванайсет месечна възраст или имащи постоянен резец, който
е пробил венеца, както и
- далака и илеума от овце и кози на всички възрасти.
4. Правила за обезвреждане на СРМ
Специфично рисковите материали се отстраняват в:
- кланици;
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- транжорни и предприятия за преработка на високорисков материал под
надзора на българската агенция по безопастност на храните;
- на терена при домашно клане
Когато специфичнорисковият материал не е отстранен от мъртво животно,
което не е било заклано за човешка консумация, частите от трупа му,
съдържащи специфичнорискови материали или целият му труп се приемат за
специфично рисков материал.
Всички специфичнорискови материали се оцветяват с подходяща боя,
маркират се незабавно след отстраняването им и напълно се унищожават в
съответствие с разпоредбите, описани в Регламент (EC) No 1069/2009.
Всички специфичнорискови материали трябва да бъдат събирани,
идентифицирани незабавно и да бъдат:
- директно унищожени като отпадъци чрез изгаряне в одобрено
преработвателно предприятие (екарисаж);
- преработени в одобрено преработвателно предприятие и накрая
унищожени като отпадък в предприятие за изгаряни или за съвместно
изгаряне.
- в случай на домашно клане, при невъзможност за обезвреждане в
одобрено преработвателно предприятие, изгорени или загробени на
место.
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