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Неофициален превод! 

Катар - Изисквания към млякото и млечните продукти 
Продукт Изискване 

Всички видове и разфасовки на дълготрайни /UHT 

млека: Пълномаслени, нискомаслени или обезмаслени; 

овкусени или натурални;  с високо или нормално 

съдържание на протеини. Включително дълготрайно 

UHT мляко без лактоза. 

1.  Да са произведени от прясно мляко, а не от възстановено 

(сухо) мляко. 

2. Трябва да се добавят витамин А и D; съответно етикетът ясно 

да посочва добавянето на витамин А и D или доказателство за 

тяхното добавяне чрез документи или сертификати от 

компетентните органи в държавата на произход. 

3. Валидността / срокът на годност не трябва да надвишава 3 

месеца. 

4. Трябва да бъде в срок на годност  поне на 80% при достигане 

на пратката до входното пристанище (80% означава 2 месеца и 

12 дни). 

5. Ясно да е посочена страната на произход на предната страна 

на етикета. 

6. Разрешава се внос само от държави, определени от OIE, като 

свободни от Шап. По–долу има списък на държавите, вносът от 

които е разрешен. 

Всички видове и разфасовки бяло 

сирене/неферментирало (узряло)/прясно сирене, 

произведено с използване на сирище или киселина с 

или без микробиална култура; като Фета, Халуми, 

Акави, Набулси Машмул, Муджадал, Мушаллах; 

пълномаслено, нискомаслено или обезмаслено; 

овкусено или натурално; Включително бяло сирене 

без лактоза и бяло сирене, произведено с растителни 

мазнини 

1. Срокът на годност не трябва да надвишава 45 дни. 

2. Ясно се посочва страната на произход на предната страна на 

етикета. 

3. Разрешава се внос само от държави, определени от OIE като 

свободни от Шап. По – долу има списък на държавите, вносът от 

които е разрешен. 

4. Спазени са изискванията на съответните Технически 

Регламенти и стандарти, ако са добавени растителни мазнини 

към продуктите и  по -специално следното: 

А. Добавяне на растителни мазнини само за продукти с 
ниско съдържание на мазнини. 
Б. Използването на растителни мазнини трябва да бъде 
посочено на етикета. 

Всички разфасовки и видове сирене Моцарела: 

пълномаслено, нискомаслено или обезмаслено, 

независимо дали е краен продукт или подготвено за 

преработка. Включително моцарела без лактоза или 

моцарела, произведена с растителни мазнини. 

1. Срокът на годност не трябва да надвишава 45 дни. 

2. Ясно се посочва държавата на произход на предната страна на 

етикета. 

3. Разрешава се внос само от държави, определени от OIE като 

свободни от Шап. По –долу има списък на държавите, вносът от 

които е разрешен. 

4. Спазени са изискванията на съответните Технически 

Регламенти и стандарти, ако са добавени растителни мазнини 
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към продуктите и  по -специално следното: 

А. Добавяне на растителни мазнини само за продукти с 
ниско съдържание на мазнини. 
Б. Използването на растителни мазнини трябва да  
бъде посочено на етикета. 

Всички видове и разфасовки на пастьоризирано 

мляко: Пълномаслено, нискомаслено или 

обезмаслено; Ароматизирани или неароматизирани, 

включително видове без лактоза 

1. Да са произведени само от прясно мляко, а не от 

възстановено (сухо) мляко. 

2. Трябва да се добавят витамин А и D; съответно етикетът ясно 

да посочва добавянето на витамин А и D или доказателство за 

тяхното добавяне чрез документ или сертификати от 

компетентните органи в държавата на произход. 

3.  Срокът на годност не трябва да надвишава 5 дни. 

4. Датата на производство, посочена на етикета, трябва да бъде 

48 часа преди влизането в Катар. 

5. Ясно се посочва държавата на произход на предната страна на 

етикета. 

6. Разрешава се внос само от държави, определени от OIE като 

свободни от Шап. По –долу има списък на държавите, вносът от 

които е разрешен. 

Всички видове и разфасовки на Laban, кисело мляко, 

Laban Drink, айрян и Doogh; Пълномаслени, 

нискомаслени или обезмаслени; Ароматизирани или 

не; с плодове, билки или не; Включително 

пробиотични продукти, гръцко кисело мляко, кисело 

мляко  гръцки стил и без лактоза. Също така включват 

термично обработени и нетермично обработени 

видове след ферментация 

1. Видът на използваното мляко (прясно или възстановено - 

сухо) трябва да бъде ясно посочено на етикета, под името на 

продукта и със същия размер и цвят на шрифта. 

2. Срокът на годност на Лабне и Лабне за пиене  не трябва да 

надвишава 10 дни. Срокът на годност на термично 

обработените видове след ферментация не трябва да 

надвишава 21 дни. Срокът на годност на другите продукти, 

включени в тази точка, не трябва да надвишава 14 дни. 

3. Датата на производство, посочена на етикета, трябва да бъде 

48 часа преди влизането му в Катар. 

 4. Ясно се посочва държавата на произход на предната   страна 

на етикета. 

5. Разрешава се внос само от държави, определени от OIE като 

свободни от Шап. По – долу има списък на държавите, вносът 

от които е разрешен. 

Сметана за готвене/ UHT сметана / Бита сметана, 

включително заквасена сметана 

1. Да е произведена от прясно мляко, а не от възстановено 

мляко (сухо). 

2. Срокът на годност не трябва да надвишава 60 дни. 

3. Трябва да бъде в срок на годност  поне 80% при достигане на 

пратката до входното пристанище (80% означава 48 дни). 

4. Ясно се посочва държавата на произход на предната   страна 
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на етикета. 

5. Спазени са изискванията на съответните Технически 

Регламенти и стандарти, ако са добавени растителни мазнини 

към продуктите и  по -специално следното: 

A. А. Добавяне на растителни мазнини само за продукти 

с ниско съдържание на мазнини. 

B. Б. Използването на растителни мазнини                                

трябва да  бъде посочено на етикета. 

6. Разрешава се внос само от държави, определени от OIE като 

свободни от Шап. По – долу има списък на държавите, вносът 

от които е разрешен. 

Всички размери и видове приготвени/преработени 

полутечни сирена, включително преработени чрез 

добавяне на растителни мазнини и без лактоза; 

независимо дали са нискомаслени, средномаслени 

или пълномаслени; овкусени или натурални, и крема 

сирене 

1.  Срокът на годност не трябва да надвишава 120 дни. 

2.  Трябва да бъде в срок на годност  поне 80% при достигане на 

пратката до входното пристанище (80% означава 72 дни). 

3. Ясно се посочва държавата на произход на предната   страна 

на етикета. 

4. Спазени са изискванията на съответните Технически 

Регламенти и стандарти, ако са добавени растителни мазнини 

към продуктите и  по -специално следното: 

А. Добавяне на растителни мазнини само за продукти с 

ниско съдържание на мазнини. 

Б.Използването на растителни мазнини                                

трябва да  бъде посочено на етикета. 

5. Разрешава се внос само от държави, определени от OIE като 

свободни от Шап. По – долу има списък на държавите, вносът 

от които е разрешен. 

 

Продукти, които не попадат в обхвата на горните изисквания на Съвета на министрите 

1. Продукти за кърмачета на базата на мляко 

2. Био мляко и био млечни продукти 

3. Козе мляко, рапица и друго мляко, с изключение на краве мляко. 

4. Сладки на млечна основа (подслаждащо мляко). 

 

Списък на държавите, свободни от Шап според OIE, от които е разрешен внос. 

Albania   

Australia   
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Austria   

Belarus   

Belgium   

Belize   

Bosnia and Herzegovina   

Brunei   

Bulgaria   

Canada   

Chile   

Costa Rica   

Croatia   

Cuba   

Cyprus   

Czech Rep.   

Denmark   

Dominican Republic   

El Salvador   

Estonia   

Eswatini   

Finland   

France   

Germany   

Greece   

Guatemala   

Guyana   
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Haiti   

Honduras   

Hungary   

Iceland   

Indonesia   

Ireland   

Italy   

Japan   

Latvia   

Lesotho   

Lithuania   

Luxembourg   

Madagascar   

Malta   

Mexico   

Montenegro   

New Caledonia   

New Zealand   

Nicaragua   

North Macedonia (Rep. of)   

Norway   

Panama   

Paraguay   

Peru   

Philippines   
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Poland   

Portugal   

Romania   

San Marino   

Serbia   

Singapore   

Slovakia   

Slovenia   

Spain   

Suriname   

Sweden   

Switzerland   

The Netherlands   

Ukraine   

United Kingdom   

United States of America   

Uruguay   

Vanuatu   

 Reference  المرجع 

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/#c156  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oie.int%2Fen%2Fanimal-health-in-the-world%2Fofficial-disease-status%2Ffmd%2Flist-of-fmd-free-members%2F%23c156&data=04%7C01%7Ckqaddoura%40MOPH.GOV.QA%7Cd51ec11ac69e4f5b6c7a08d95fdc5bad%7C1a915b3aaccb47bdbe4bb82f97dfc777%7C0%7C0%7C637646222314243390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RuA5OupMvngl9yBU3sk5To3gPE5Wkron37xOIfyPh8A%3D&reserved=0
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