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Износ за Катар 
Често задавани въпроси (FAQs) от вносителите 

 
https://www.moph.gov.qa/health-services/Pages/port-health-and-food-control.aspx 
 

Въпрос № 1: Изисква ли се регистрация на хранителните стоки преди внос? 
 
Отговор на въпрос № 1: 
Моля, обърнете внимание, че досега не беше необходима регистрацията на хранителните стоки 
преди внос. Хранителните продукти се изследват, за да се гарантира, че отговарят на изискванията 
на GCC стандартите. 
Можете да получите тези стандарти от Qatar Standards at Abu Hamour 
Повече информация можете да намерите в ръководството за вносители. 
Бележка: Фирмите вносителите на месо трябва да се регистрират в отдел 
„Животновъдство“ в Министерството на околната среда. 
 
Въпрос №2: Кои Асоциации, имащи право да издават Халал сертификати са одобрени в Катар? 
 
Отговор на въпрос № 2: 
Катар има списък на одобрените ислямски Асоциации в страните, изнасящи за Катар за Халал 
сертификати и сертификати за Халал кланници, като списъкът се актуализира постоянно. 
Този списък може да бъде открит на уебсайта на Министерство на общественото здраве. 
 
Въпрос №3: Откъде мога да разбера дали има забрана за внос за някой хранителен продукт? 
 
Отговор на въпрос №3: 
Катар има списък със забранени хранителни продукти или държави, от които е забранен вноса с 
посочени мотиви, като списъкът се актуализира постоянно. 
Този списък може да бъде открит на уебсайта на Министерство на общественото здраве. 
 
Въпрос №4: Какъв е приетият срок на годност на хранителните продукти? 
 
Отговор на въпрос № 4 
Спазваме два Tехнически регламента/стандарти на Gulf Cooperation Council  (GCC) относно срока 
на годност: GSO № 150-1/2013 и GSO №150-2/2013. Можете да намерите тези регламенти в 
Катарските стандарти / Абу Хамур/Доха или от Организацията за стандартизация на GCC: уебсайта 
на GSO www.gso.org.sa 
 
Въпрос № 5: Има ли регламент за етикетирането на храните в Катар? 
 
Отговор на въпрос №5  
Спазваме GCC Технически регламент относно етикетирането: GSO № 9/2013. Можете да намерите 
този технически регламент в Катарските стандарти /Абу Хамур / Доха или от Организацията за 
стандартизация на GCC: уебсайт на GSO www.gso.org.sa 
 
Въпрос № 6: Къде мога да открия най-новата информация и решения? 
 
Отговор на въпрос № 6: 
Вече можете да откриете нашите решения и информация за вноса на храна в Катар на уебсайта на 
Министерството на общественото здраве: www.moph.gov.qa .  
Можете да откриете тази информация, като изберете раздел „Здравни услуги“, след което „Други 
услуги“ и влезете в секция "Port Health and food control section". 
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