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	 КОНТРОЛЕН	СПИСЪК	ЗА	УСЛОВИЯТА	НА	ТРАНСФЕРА

Въведение в този инструмент

Представената в настоящия инструмент информация по никакъв начин не е 
изчерпателна, а представлява набор от насоки и практически съвети относно начините 
за организиране на трансфера на случаите на презаселване (1). Целта е да се 
подпомогнат държавите — членки на Европейския съюз, и асоциираните държави (ЕС+) 
в оперативната им работа, свързана с презаселването.

(1)  Първоначално този инструмент е разработен в рамките на проекта Улесняване на презаселването и 
приема на бежанци посредством нови знания (EU-FRANK). Проектът е финансиран от европейския фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ под ръководството на Шведската миграционна агенция. Като част от 
процеса на предаване от EU-FRANK Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището проведе 
занятие по осигуряване на качеството на оперативните инструменти в областта на презаселването, 
разработени в рамките на този проект.

Какво е 
предназначението на 
този инструмент?

Основната цел на този инструмент е да 
се определят най-важните стъпки и 
дейности, които може да се извършват 
при подготовката и осъществяването на 
трансфера на бежанци в рамките на 
програма за презаселване. В контролния 
списък са подчертани ключовите 
аспекти, които да се вземат предвид при 
планиране на условията на пътуване. Те 
варират от издаване на документи за 
пътуване до процедурите по приемане на 
летището на местоназначение.

Защо е създаден?

Организирането на трансфера на големи 
групи от бежанци може да бъде сложен 
процес. Този инструмент е създаден за 
насока на държавите, когато определят 
или подобряват своите оперативни 
процедури, както и за да се гарантира, че 

най-важните елементи се вземат 
надлежно под внимание. Освен това този 
контролен списък може да осигури 
ефективна подкрепа за държавите от ЕС+ 
при организирането на условията на 
пътуване, независимо дали тази част от 
процеса на презаселване е възложена 
на външен изпълнител, или се управлява 
пряко от ЕС+.

Кой следва да използва 
този инструмент?

Този контролен списък е предназначен 
главно за подпомагане на националните 
служители по презаселването, които 
планират трансфера на презаселените 
бежанци, в сътрудничество с външен 
партньор по изпълнението или с 
национална агенция. Може да се счита за 
полезен за служители, които за пръв път 
работят по презаселване и на които са 
нужни допълнителни насоки, както и за 
опитни служители, които биха могли да го 
използват за справка относно това, което 
трябва да вземат предвид в своята 
работа.



4

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО 

Контролен списък за условия на 
трансфера

(2)  Имайте предвид, че може да са необходими допълнителни документи и изисквания, свързани с 
пандемията от COVID-19 или други дестабилизиращи събития.

1. Документи за пътуване (2)

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Издаване на 
разрешител-
но за пътува-
не, ако и 
когато е 
необходимо 
за вътрешно 
придвижване 
в държавата 
на първото 
убежище

Свържете се с Международната 
организация по миграция (МОМ), 
Върховния комисариат за 
бежанците на ООН (ВКБООН) или 
други партньори по 
изпълнението в държавите на 
отпътуване и/или 
местоназначение, за да получите 
информация за процедурите, 
изисквани от органите в 
приемните държави. Трябва да се 
обръща особено внимание на 
датата на издаване и срока на 
разрешителното за пътуване.

Ключовите 
заинтересовани страни 
в приемните държави 
са:
• Местни/национални 

органи
• Международна 

организация по 
миграция (МОМ)

• ВКБООН
• Други партньори по 

изпълнението

Приемащите 
правителства определят 
процедурите, ролите на 
ключовите 
заинтересовани страни и 
времевите рамки за 
получаване на 
разрешителни за 
пътуване, които често се 
посочват в споразумения 
с ВКБООН, МОМ или 
други партньори по 
изпълнението.

Издаване на 
виза

Свържете се с националните 
посолства, консулства и 
дипломатични мисии в приемните 
държави или в съседните 
държави, ако е целесъобразно.

Проверете какъв е капацитетът 
на националното посолство за 
издаване на визи и обичайните 
срокове за това, като например 
броя случаи или хора, на които се 
издават визи на ден. За 
предпочитане в тази информация 
трябва да се вземат предвид 
местата на пребиваване на 
бежанците и свързаните случаи.

Държавите от ЕИП, 
участващи в 
презаселване, по 
принцип изискват 
входна виза за пътуване 
и преминаване. Ако 
бежанците не притежават 
валидни паспорти, 
органите на държавите 
членки могат да издадат 
разрешение за 
преминаване или 
паспорти за спешни 
случаи, или дори да 
поискат документи за 
пътуване, издадени от 
Международния комитет
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	 КОНТРОЛЕН	СПИСЪК	ЗА	УСЛОВИЯТА	НА	ТРАНСФЕРА

1. Документи за пътуване

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Свържете се със съответния 
партньор по изпълнението, ако 
условията на пътуване са 
възложени на външен 
изпълнител.

За да се проследят промените, 
които може да са настъпили в 
състава на семейството, е важно 
да се провери и коригира 
съставът на случаите. Сравнете 
информацията с тази във 
формулярите за регистрация за 
презаселване (ФРП), както и 
документалните доказателства на 
бежанците за промените, които 
може да са настъпили. Такива 
промени може да включват 
раждане на дете или членове на 
семейството, които вече са 
сключили брак или са починали. В 
такива случаи е много вероятно 
да е необходимо посолството/
консулството да разполага с 
официално актуализиран списък 
на бежанците.

Допълнителната документация, 
която може да се изисква от 
посолството/консулството, 
включва:
• удостоверение за раждане на 

дете (и актуализиран ФРП от 
ВКБООН);

• удостоверение за развод;
• удостоверения за 

попечителство;
• международен сертификат за 

ваксинация;
• ДНК тест.

Може да се извършват 
национални проверки, които 
включват:
• снемане на пръстови 

отпечатъци;
• проверка на имената в 

национална и международна 
база данни (след проверка 
дали докладваните във ФРП 
лични данни отговарят на тези 
в документите за самоличност 
на бежанците);

• проверка на социалните медии.

на червения кръст 
(МКЧК). ВКБООН и/или 
МОМ могат да 
съдействат за 
получаване на този 
документ в зависимост 
от начина, по който това 
е организирано в 
специфичния контекст на 
държавата.

Ако бежанецът не 
притежава валиден 
паспорт, следва да се 
изясни с националното 
посолство/консулството 
кои документи и 
информация следва да 
се използват за 
кандидатстване на виза 
(напр. изтекъл паспорт, 
национална лична карта, 
свидетелство за бежанец 
на ВКБООН). Това е 
важно, за да се 
гарантира, че всички 
различни партньори 
използват едни и същи 
данни, например при 
резервиране на 
самолетни билети, при 
изискване на 
разрешителни за 
напускане или пътуване 
вътре в страната, както и 
за издаване на визи. 
Организации като МОМ 
могат да улесняват 
обработването на визи и 
свързаните процедури 
(напр. временни 
разрешителни, 
необходимо за 
преминаване през 
евакуационен транзитен 
център).
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АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО 

1. Документи за пътуване

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Издаване на 
разрешител-
но за напуска-
не

Свържете се своевременно с 
ВКБООН, МОМ или други 
партньори по изпълнението, за 
да имат възможността да 
стартират процесите по издаване 
на разрешително за напускане в 
съответствие с исканията на 
органите от приемащата държава 
(напр. дирекция „Обща 
сигурност“ в Ливан, генерална 
дирекция „Управление на 
миграцията“ в Турция, Отдела по 
въпросите на бежанците в Кения 
и др.).

В сътрудничество с ВКБООН/
МОМ подгответе всички 
необходими документи 
(Уведомление за предварителна 
резервация (УПР) и официални 
документите за пътуване, като 
например национални входни 
визи или разрешение за 
преминаване).

Във всеки контекст има 
различни протоколи за 
получаване на 
разрешителни за 
напускане. Този процес 
може да продължи до 
няколко месеца. В някои 
случаи трябва да се 
плати такса, докато в 
други разрешителното за 
напускане се предоставя 
безплатно. Понякога се 
изискват официални 
документи за пътуване, а 
в други — не. 
Препоръчително е 
процедурите да започнат 
веднага след вземане на 
решението за 
презаселване, за да се 
сведе до минимум 
времето на изчакване 
преди отпътуване.
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	 КОНТРОЛЕН	СПИСЪК	ЗА	УСЛОВИЯТА	НА	ТРАНСФЕРА

1. Документи за пътуване

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Условия на 
пътуването

Изберете точните дати на 
пътуването при съгласуване със 
съответните национални 
участници и заинтересовани 
страни в областта според 
възможността на авиолинията, 
валидността на разрешителните 
за напускане/документите за 
пътуване и прозорците на 
пристигане за държавите на 
презаселване.

Свържете се със съответния 
партньор по изпълнението, който 
оказва логистична/оперативна 
подкрепа, за да определите 
условията на пътуването, като:
• сравните разходите между 

чартърните и търговските 
полети и определите най-
добрата налична възможност и 
най-прекия маршрут, вземайки 
предвид изискванията за 
преминаване, когато е 
необходимо;

• проверите наличността на 
международни и вътрешни 
полети;

• резервирате предварително 
колкото е възможно по-рано, 
особено за по-големи групи, 
включително места за 
придружители, които са 
оперативен/медицински 
персонал (когато е 
необходимо) и синхронизирате 
тяхното пътуване с това на 
бежанците;

Организации като 
МОМ (3) имат сключени 
споразумения с 
авиолинии и чартърни 
компании, които могат 
да спомогнат за 
осигуряване на:
• договорени тарифи с 

гъвкави условия;
• специални тарифи за 

групи;
• намалени такси за 

анулиране или липса 
на такива такси;

• повече разрешен 
багаж;

• специална помощ за 
пътниците.

(3)  Имайте предвид, че в специфичната политика на МОМ относно оперативните придружители е 
предвидено следното:
• има значителен брой бежанци, които пътуват заедно;
• пътуващите не говорят чужди езици, не са грамотни или имат физически или умствени ограничения;
• пътуването е особено дълго или сложно, включва междинни спирки или дълги изчаквания по време 

на преминаване;
• пътуващите имат специфични индивидуални потребности (напр. непридружени ненавършили 

пълнолетие лица, необвързани възрастни лица и др.).
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АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО 

1. Документи за пътуване

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

• информирате авиокомпанията 
за специални потребности 
(кислород на борда, инвалидна 
количка, носилка); 
организирането на пътуване за 
бежанци със здравословни 
проблеми отнема повече 
време и е задължително да 
има придружаване от 
медицински персонал;

• проверите политиките на 
авиолинията за ограничения 
на багажа, за да се избегнат 
проблеми с регистрирането за 
вътрешни полети (същата 
проверка е препоръчителна в 
случай на пътуване по суша от 
гледна точка на допълнителния 
капацитет на автобуса);

• организирате място за 
настаняване преди пътуване 
зад граница за бежанците, 
настанени извън града, които 
живеят в лагери или далеч от 
мястото на отпътуване.

Постоянно актуализирайте и 
изменяйте списъка на бежанците, 
техните лични данни и маршрути 
(като вземате предвид отказали 
се или неявили се лица).

Споделяйте с основните 
заинтересовани страни (напр. 
имиграционната служба, летищна 
полиция и партньорите по 
приемането) цялата важна 
информация, включително УПР, 
примерен график за 
потвърждаване на най-добрия 
маршрут и подробностите около 
пътуването (часове, номер на 
полета, летища на отпътуване и 
местоназначение, медицински 
изисквания във връзка с 
пътуването и др.).

Международните 
авиолинии може да имат 
различни правила от 
националните. Ако 
ръчните чанти са твърде 
големи, е възможно 
поради тази причина да 
бъдат класифицирани 
като допълнителен 
багаж, което обикновено 
е свързано с 
допълнителна такса.
Попитайте съответния 
партньор по 
изпълнението каква е 
причината за отказалите 
се в последния момент/
неявилите се лица (на 
всеки етап от процеса).
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	 КОНТРОЛЕН	СПИСЪК	ЗА	УСЛОВИЯТА	НА	ТРАНСФЕРА

1. Документи за пътуване

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Получаване 
на 
национални 
входни визи/
разрешение 
за 
преминаване

Уверете се, че МОМ, ВКБООН 
или други свързани партньори по 
изпълнението ще получат 
пътните документи и всякаква 
друга необходима документация 
от посолствата.
Вземете мерки, ако има 
несъответствия или проблеми в 
координацията със служителите 
на ВКБООН или МОМ и/или 
посолството (в зависимост от 
съществуващите споразумения с 
приемащата държава и 
държавата на презаселване).

При спешни или 
неотложни случаи или 
когато посолството не е 
на разположение, някои 
държави от ЕС+ 
позволяват лично 
предаване на 
разрешенията за 
преминаване чрез DHL.

Информиране 
относно 
процедурите, 
свързани с 
пътуването, 
преди 
качване на 
борда 
(обикновено 
като част от 
ОПО)

Провеждайте информационните 
сесии колкото е възможно по-
близо до датата на отпътуване. 
Предоставяйте на бежанците 
практическа информация 
относно пътуването и се 
погрижете да успокоите 
пътуващите за пръв път.
Свържете се със съответния 
партньор по изпълнението във 
връзка с ограниченията върху 
багажа на авиокомпаниите и 
други изисквания за вътрешния 
транспорт след пристигане 
(например брой необходими 
автобуси и др.)

Инструктажите преди 
качването могат да 
обхващат:
• процедури, свързани с 

маршрута, 
регистрацията, по 
време на полета, 
преминаването и 
пристигането

• задачите на 
придружителите, които 
са оперативен/
медицински персонал

• съответните 
препоръки, 
включително пътуване 
с деца, съвети относно 
поведението на борда 
на 
въздухоплавателното 
средство, как се 
приготвя и опакова 
багаж, какво да се 
сложи в ръчния багаж, 
какво е удобното 
облекло за пътуването 
и относно 
използването на 
съоръженията по 
време на полета.
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АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО 

1. Документи за пътуване

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Помощ на 
летищата на 
заминаване и 
преминаване (4)

Подгответе всички необходими 
документи за заминаване за 
бежанците (имиграционни 
формуляри за заминаване и 
митнически формуляри) и 
раздайте пътните документи и 
бордните карти за всеки сегмент 
от пътуването.
Помагайте на бежанците, докато 
преминават през проверките за 
сигурност на летищата, 
регистрацията, обработката на 
багажа и процедури за качване 
на борда (осигурете устен 
превод, ако е необходимо).

(4)  Имайте предвид, че специализираният персонал на МОМ има достъп до съоръженията за излитане и 
кацане на всички големи летища в света и този вид подкрепа е особено необходима за практическо 
ръководство на групи и за незабавното отстраняване на неизправности в случай на инцидент по време 
на пътуване (отменени полети, пропуснат свързващ полет/влак/автобус или проблеми при регистрацията 
с документите за пътуване). Промяната на резервацията на бежанците според първоначално 
определения им маршрут е от основно значение, за да не се нарушават процедурите за пристигане, 
които вече са организирани на крайното местоназначение. Персоналът на МОМ остава на летището до 
отлитане на самолета, след което информира колегите си в офисите на изпращане, преминаване и 
местоназначение за това, че полетът е отпътувал. В някои летища на преминаване МОМ е осигурила 
специални за целта салони за пътници на МОМ или специални медицински случаи.

  Достъпът до лечебното заведение също може да се улесни. За някои маршрути може да се изисква 
издаване на бордни карти по време на преминаването.
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	 КОНТРОЛЕН	СПИСЪК	ЗА	УСЛОВИЯТА	НА	ТРАНСФЕРА

2. Оценка на здравословното състояние (5)

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Предварител-
ни оценки на 
здравослов-
ното състоя-
ние и меди-
цински 
прегледи 
(организирани 
пряко от 
държавите от 
ЕС+ или от 
външен 
партньор по 
изпълнение-
то)

Проверете дали е необходимо 
разрешение за пътуване, за да 
могат бежанците да влизат в 
местата, на които са настанени/
лагерите, и да излизат от тях. 
Свържете се с ВКБООН, МОМ или 
друг съответен партньор по 
изпълнението, когато е 
необходимо, за да получите 
разрешение.

Когато движенията в рамките на 
страната са твърде сложни, може 
да предвидите нощувка до 
заминаването за цялата група, 
докато се извършват оценките на 
здравословното състояние и 
медицински прегледи. Вземайте 
предвид всякакви съвети за 
сигурност от посолствата/
ВКБООН/МОМ/други партньори 
по изпълнението). Информирайте 
основните заинтересовани 
страни за резултатите от 
оценките на здравословното 
състояние, например като:
• представите на националните 

компетентни органи (напр. 
Министерството на 
здравеопазването) 
медицинското удостоверение за 
добро здравословно състояние 
на приетите бежанци.

• се свържете с националните 
приемащи органи и/или със 
специалисти, работещи за 
общините или приемните 
центрове, за да проверите 
организацията на 
настаняването.

• определите необходимостта от 
медицински персонал, който да 
придружава бежанците по 
време на пътуването до 
крайната дестинация, и 
съответно улесните издаването 
на визи за тях чрез 
националното посолство.

Оценките на 
здравословното 
състояние могат да 
включват:
• преглед за 

туберкулоза чрез 
рентгеново 
изследване на гръдния 
кош

• изследване на урината

Полезната информация, 
която трябва да 
споделите с 
националните приемащи 
органи, може да 
включва:
• Увреждания;
• Психични заболявания 

(травма, уязвимости и 
др.);

• Необходимост от 
придружаващи 
медицински служители 
по време на пътуване;

• Необходимост от 
линейка за трансфер 
на сериозни 
медицински случаи

• Бременност, която 
трябва да се 
проследява, за да се 
гарантира, че е 
безопасно за 
бежанците да пътуват

• всякакъв друг 
медицински преглед, 
изискван от здравните 
органи на държавата 
на презаселване

Когато е необходимо, 
може да бъде определен 
придружаващ 
медицински персонал, 
който да оказва помощ 
по време на пътуване (6).

(5)  Имайте предвид, че може да са необходими допълнителни медицински прегледи или лечения, свързани 
с пандемията от COVID-19 или други дестабилизиращи събития.

(6) Придружителите, които са оперативен/медицински персонал, могат да организират:
• инвалидни колички и допълнителни места във въздухоплавателното средство;
• подаване на кислород на борда;



12

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО 

2. Оценка на здравословното състояние

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Оценка на 
пригодността 
за пътуване

Препоръчва се медицински 
преглед преди качването 24—72 
часа преди заминаването.
Целта на прегледа е да се 
прецени дали бежанците са годни 
да пътуват и дали не 
представляват заплаха за 
здравето на други пътници във 
въздухоплавателното средство 
или на лица, които срещат по 
време на преминаване или 
непосредствено след 
пристигането им в държавата на 
презаселване.

Ако по време на тези 
сесии здравословното 
състояние на бежанеца 
се е влошило или 
възникнат нови 
проблеми, е необходимо 
сезиране на 
компетентните органи на 
държавата на 
презаселване, за да се 
реши дали да се 
извършат повече или 
нови прегледи и/или да 
се определи 
придружител.

• носилки;
• достъп до медицински съоръжения по време на преминаване;
• транспортиране с линейка до/от въздухоплавателното средство;
• получаване на предварително разрешение за качване на медицинския случай на борда на 

въздухоплавателното средство от медицинския отдел на авиокомпанията.
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	 КОНТРОЛЕН	СПИСЪК	ЗА	УСЛОВИЯТА	НА	ТРАНСФЕРА

3. При пристигане (7)

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Посрещане 
на бежанци 
на летището 
в държавата 
на презасел-
ване (обикно-
вено се 
извършва от 
национални 
служители по 
презаселва-
нето и/или 
представите-
ли на местни-
те органи)

Посрещнете и съберете 
бежанците на изхода за 
пристигащи и ги придружете до 
чакалнята (когато има такава) или 
до залата за пристигащи.

Проверете броя на бежанците, 
които са пристигнали, и изпратете 
потвърждение за пристигането 
им на съответните партньори.

Информирайте бежанците за 
процедурите, които ще се 
проведат до достигането на 
крайното им местоназначение.

Улеснете достъпа до летището за 
приемащите работници, които ще 
придружават бежанците до 
крайното им местоназначение 
(частен апартамент или 
колективен приемен център).

Ако възникнат медицински 
проблеми, насочете пациентите 
към медицински специалисти на 
летището или в общината 
(повиквайте линейка, ако е 
необходимо).

Координирайте се с 
МОМ, ВКБООН и 
компетентните 
национални органи по 
отношение на логистични 
въпроси, като например:
• разпространение на 

храни и напитки;
• гледане на деца, 

докато възрастните 
преминават през 
административни 
процедури;

• устни преводачи за 
всеки език, говорим от 
бежанците (които 
съответстват на броя, 
езика и баланса между 
половете и 
специфичните нужди 
на групата), за да се 
улеснят официалните 
процедури по 
пристигане.

(7)  Имайте предвид, че може да са необходими допълнителни медицински прегледи или лечения, свързани 
с пандемията от COVID-19 или други дестабилизиращи събития.
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АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО 

3. При пристигане

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Правен статут Предоставяйте статут на 
презаселени бежанци с участието 
на компетентните национални 
органи.

Формалностите във 
връзка с предоставянето 
на статут (например 
заявления) може да се 
обработва по време на 
мисиите за подбор 
(заедно с решението 
относно допустимостта 
за участие в програмата 
за презаселване), при 
пристигане на летището 
или на по-късен етап. 
Този процес може да 
включва:
• снемане на пръстови 

отпечатъци
• заснемане на снимки 

за лични 
идентификационни 
документи

• събиране на лични 
данни

• подписване на 
официални формуляри

Предоставянето на статут 
може да се извърши 
незабавно след 
пристигането или на 
по-късен етап.
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	 КОНТРОЛЕН	СПИСЪК	ЗА	УСЛОВИЯТА	НА	ТРАНСФЕРА

3. При пристигане

Статус Стъпка Задача/необходимо действие Допълнителна 
информация

Помощ при 
пътуване до 
крайното 
местоназна-
чение (осъ-
ществява се 
от представи-
тели на нацио-
налните 
органи и 
приемащи 
работници, 
които поняко-
га се подпо-
магат от 
служители на 
външен 
партньор по 
изпълнението 
на МОМ)

Преминете през проверката за 
сигурност на летището и 
имиграционния контрол, като 
осигурите устен превод, ако е 
необходимо. Осигурете помощ на 
бежанците до крайното им 
местоназначение:
• помогнете им да се 

регистрират за по-нататъшния 
им вътрешен полет, 
придружете ги до изхода за 
излитане и им помагайте до 
качване на борда;

• вземете багажа и го 
пренасочете, когато е 
необходимо;

• срещнете се с приемащите 
работници и придружете 
бежанците до автобусната 
гара/автомобила/
железопътната гара, откъдето 
ще продължи 
транспортирането им по суша 
до местата, където се 
провеждат процедури по 
пристигане, колективните 
приемни центрове или 
частните жилища, осигурени от 
общините.

За да се гарантира 
непрекъснатост на 
грижите, съгласно 
политиките на МОМ 
придружителите 
обикновено отиват до 
крайната дестинация и 
подписват формуляри за 
предаване с приемащата 
страна.
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