Неофициален превод!
Информация за пътуване с домашни любимци за Катар
Заявление за получаване на разрешително за внос на кучета и котки
https://hukoomi.gov.qa/en/service/apply-for-import-permit-for-cats-anddogs

Описание
Физически и юридически лица могат да подадат искане до Отдела за животновъдство към
Министерство на общините и околната среда (MME), за получаване на разрешително за внос
на кучета и котки, след като се уверят, че са спазени всички здравни условия и изисквания за
внос.
Онлайн инструкции



Изберете вход за потребител на „Услуга за здравни сертификати“, след това въведете
необходимите данни и натиснете „Вход“.
Попълнете онлайн формуляра, като въведете цялата необходима информация.

Приложете следните документи:
 Копие на информацията за имунизациите на кучето или котката, уточняваща датата на
изтичане на последната ваксинация срещу бяс, номер на ваксината
 Копие на резултатите от кръвен тест за антитела срещу бяс, издадени от акредитирани
лаборатории
 Копие на здравна карта на Катар в случай на връщане с куче или котка, живеещи в
Катар
 Натиснете „Изпращане“
Офлайн инструкции – на място в Катар





Посетете Службата за обслужване на клиенти в компетентната община или държавен
комплекс за услуги.
Предоставете оригинал и копие на QID на клиента и заявителя.
Подайте другите гореспоменати документи.
Подпишете се за реда и условията на услугата

Допълнителна информация







В случай че компетентен служител подаде заявка за услуга от името на клиента, той /
тя също получава всички съответни SMS-и.
Възможно е да попитате за статуса на заявлението (одобрение/отхвърляне/плащане на
такса) чрез мобилното приложение Oun, като въведете номера на заявлението, в
допълнение към отпечатването на сертификата.
Разрешителното се издава според езика (арабски или английски), избран за попълване
на заявлението.
Разрешителното е валидно 30 дни от датата на издаване.
Тази услуга изисква един работен ден, за да бъде изпълнена.
За съдействие, моля да се обадите на следните номера: 44261656 - 44263639
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