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ИЗНОС ЗА КАТАР 
РЪКОВОДСТВО ЗА ВНОСИТЕЛИ НА ХРАНИ 

 
1.   Въведение 
 
Институцията „Port Health and Food Control“ към Министерството на общественото 
здраве (MOPH) има правомощията да контролира вноса на храна съгласно 
разпоредбите на Закона за контрол на храните № 8/1990, изменен със Закон № (4) / 
2014. 
„Port Health and Food Control, осъществява контрол върху цялата вносна храна: 
плодове, зеленчуци, месо и месни продукти, мляко, риба и всички други храни, които 
се внасят в Катар от цял свят. 
В тази институция работят повече от 80 технически сътрудници. Институцията се състои 
от 4 структурни единици: „Abu Samra heath unit“, „Hamad seaport heath unit“, „Ruwais 
heath unit“ и „Hamad International Airport heath unit“, които работят 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата. 
Техническите регламенти и стандарти на Катар са препратките за съответствие на 
внасяните храни. Всеки хранителен продукт, съответстващ на изискванията е свободен 
за употреба, а всички хранителни продукти, за които се докаже, че не са безопасни или 
несъответстващи на стандартите, се унищожават или реекспортират. 
 
Министерството на общественото здраве (MOPH) се ангажира да приведе в 
съответствие всички вносни храни в Катар с релевантните изисквания и разпоредби на 
Катар.1 
 
Техническите регламенти и стандарти на Катар могат да се разделят на две групи:  
 

 Обща група, която включва общите изисквания за всички видове храни, 
например катарски технически регламент № QS 9 (изисквания за етикетиране), 
катарски технически регламент № QS 2500 (Списък на разрешените добавки), 
катарски технически регламент № QS 150 (Задължителни срокове на годност за 
хранителни продукти); 

 втората група може да се нарече специфична група, която определя 
специфичните изисквания за всеки вид храна. 

 
Не е необходимо да се регистрират хранителните стоки преди внос. Не се изисква 
предварително одобрение на вноса, но молим вносителите да бъдат сигурни, че 
внесените продукти отговарят на изискванията на стандартите на Катар. В момента се 
работи по системата за регистрация на продукти, която скоро ще бъде активна. При 
прилагането на тази система от всички ще се изисква да регистрират продуктите преди 
внос. Това ще помогне да се прилагат най-добрите практики за контрол на храните.   
 
Ако иматe въпроси, не се колебайте да се свържете с нас, ние винаги сме готови да ви 
посъветваме, до колкото можем. 
 
2. Стъпки при инспекция 
 
2.1. Проверка на необходимите документи и здравни сертификати: 
 
Проверката на здравните атестации може да се счита за първата стъпка на 
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инспекционните мерки при вносни пратки с храни. Тази стъпка започва директно след 
представяне на митническия документ на Health unit, към който трябва да бъдат 
приложени: 
 
 Регистрационна форма, която може да бъде намерена на уебсайта на MOPH на 

следния линк: www.moph.gov.qa/app/media/6065   
 Копие на митническата декларация; 
 Списък на съдържанието; 
 Здравен сертификат, който трябва: 

 

 Да бъде издаден от компетентния орган в държавата на произход / страната 
износител; 

 Да е свързан с пратката (не се приема обща информация за производителя 
или сертификат за свободна продажба); 

 Да включва ясни здравни атестации (Вижте Health Certificate Templets); 

 Да е заверен от посолството на Катар в страната на произход/страната 
износител. 

 
 Халал Сертификат за клане на месо и домашни птици / Халал сертификат за 

хранителни продукти, които съдържат съставки от животински произход, 
трябва: 
 

 Да бъде издаден от одобрена от Катар Асоциация за халал в страната на 
произход / страната износител: www.moph.gov.qa/app/media/3361 ;   

 Да е свързан с пратката; 

 Да има включена атестация за халал (вижте Health Certificate Templets); 

 Да е заверен от посолството на Катар в страна на произход / страна 
износител; 

 Температурни записи, когато е се изискват. 
 

 MOPH може да поиска допълнителни документи, особено при спешни случаи. 
 
2.2. Физическа инспекция и вземане на проби от внесените храни: 
 
Това включва: 
1. Проверка на пригодността на транспорта / превозното средство / контейнера / 
опаковките; 
2. Проверка на артикулите: етикет / език / съставки; 
3. Вземане на проби от нови артикули или когато е необходимо (Според нивото на 
риска) 
 
2.3. Временно освобождаване (издава се документ за задържане):  
Временно освобождаване се извършва в случай на: 
 

 Липса на списък със съдържанието; 

 Несъвместимост на хранителни продукти, описани в сертификата, с тези в 
пратката; 

 Липса на оригинално копие на необходимия здравен сертификат и / или 
референтен номер на електронния здравен сертификат; 

 Необходимият здравен сертификат е издаден преди датата на производство на 
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храната; 

 Здравният сертификат е издаден след датата на доставка на храната; 

 Липса на оригинално копие на Халал сертификата за клане за внесените пратки 
с месо или пилешко; 

 Счупени или променени защитни пломби / ключалки преди официалната 
проверка; 

 Доказателство за всяко измамно сертифициране.  
 
 
И в случай на: 

 Пълна проверка извън пристанището, ако е необходимо; 

 Необходимост от повече време за допълнителна информация от производителя 
/ доставчика; 

 Изчакване на доклади за лабораторни анализи, когато се вземат проби; 

 Необходимост от повече време за реекспорт на пратката; 

 Необходимост от повече време за унищожаване под надзора на компетентния 
орган; 

 Изчакване на окончателното решение на мениджърите. 
 
2.4. Храни, които автоматично се отхвърлят: 
 
Автоматично се отхвърлят храни, когато: 

 Предишния внос многократно е бил неотговарящ; 

 Ако храните са изброени в Списъка на забранени за внос храни в Катар; 

 Вече е отхвърлена от друга страна поради съображения, свързани с 
безопасността на храните; 

 Ако храната се внася от страна или регион, където са докладвани рискове за 
здравето; 

 Ако съществуват ясни причини за отхвърляне. 
 
 
2.5. Храна, забранена за внос от съображения за безопасност на храните: 
 
Следните храни са забранени за внос и няма да бъдат проверявани: 

 Забранени храни, включени в Списъка на забранените храни в Катар, 
публикуван на уебсайта на MPOH: https://www.moph.gov.qa/app/media/4171  

 Хранителни стоки, транспортирани в несъответствие с технически разпоредби 
или неотговарящи на изискването за транспорт през летния период, 
публикувано на уебсайта на MOPH: https://www.moph.gov.qa/app/media/3059  

 Храни, които не разполагат с гаранция за безопасността на храните, издадена от 
компетентния орган в страната на произход / държавата на изпращане; 

 Храна, която не разполага с удостоверение за Халал; 

 Храна от диви животни и растения, които не са разрешени за внос въз основа на 
научни доказателства или изисквания на Катар и международни стандарти. 
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