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Неофициален превод! 

 

Въпроси относно единната електронна система за обмен и одобрение на 

ветеринарни и фитосанитарни сертификати- Global Partners System 
 

Моля, имайте предвид, че основната цел на Ръководството за системата за обмен и 

одобрение на електронни сертификати, е да обясни процедурата по регистрация, която включва 

публикуването на сертификатите от официалния орган на държавата вносител. Всъщност само 

компетентният орган може да регистрира и публикува сертификатите, тъй като това е 

институцията, която може да провери истинността на този тип сертификати (здравен сертификат). 

 

Официалният орган също така може да посочи или да постави връзка към 

сертификата/модела на сертификата вместо действителния сертификат, за да имаме достъп, ако 

нашият отдел трябва да провери автентичността на сертификата на входните пристанища (виж 

параграф 2.3 в Ръководство). Моля, също така да вземете под внимание, че в сертификата има 

задължителна информация като номер на сертификата и датата на издаване. Тази информация е 

необходима главно за търсене или проверка на сертификата, както и за статистически цели. 

 

Отговори на запитвания: 

1. Могат ли сертификатите, които придружават пратките и трябва да се качват в системата, 

да бъдат само сканирано копие на одобрените хартиени сертификати? Или следва да са 

електронни сертификати, генерирани от електронна система? 

Сертификатите, които ще бъдат качвани в системата, трябва да са сканирани модели на 

официалните сертификати, издадени от компетентния орган на държавата-износител. 

От друга страна и както е споменато в ръководството към системата, използването на Global 

Partner не е задължително за държавите-износители. Можете да я използвате или да изпратите 

хартиен сертификат, легализиран от Посолството на Катар. Но ние съветваме да използвате 

системата за улесняване на търговията. 

 

2. Изисква ли се при регистрация на служителите на акредитираните халал асоциации в 

системата, тяхното „Писмо от Официалния орган“ (необходимо за регистрация) да идва от 

DAFM? Или може ли писмото да бъде подписано от ръководителя на халал асоциация, 

одобрена и акредитирана от Министерство на здравето на Катар? 

Писмото от халал органа, съдържащо списъка на служителите на акредитирани халал 

асоциации, които отговарят за качването на моделите на халал сертификати, трябва да бъде 

легализирано от посолството на Катар и изпратено като хартиен документ. 

 

3. Предвижда ли се времева рамка за незадължителния подход в първата фаза на 

кандидатстване за Система за глобално партньорство, преди тя да стане задължителна? 

Тъй като съветваме да използвате системата с цел улесняване на търговията, трябва да знаем 

дали вие и/или други държави-износителки сте съгласни с нас или разглеждате тази система като 

бариера в търговията. Ние разработихме тази система, за да се спестява време и усилия. Няма да 

преминем към следващата фаза, докато не обсъдим този въпрос с всички наши партньори. 
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