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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през декември 2017 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През декември 2017 г. са извършени 56 проверки на 56 обекта, в т.ч. 20 планови 
проверки на 20 обекта и 36 извънредни проверки на 36 обекта. В рамките на 
осъществения контрол са дадени 28 предписания за привеждане дейността на обектите в 
съответствие с нормативните изисквания, от които 5 при планови проверки и 23 при 
извънредни. От извършените проверки, 3 са комплексни проверки по повече от един 
компонент или фактор на околната среда (КПКД) и 2 проверки са на обекти с издадени 
комплексни разрешителни. 

 

За констатирани административни нарушения са съставени 6 бр. АУАН. Издадени 
са 4 бр. наказателни постановления. Влезли в сила са две наказателни постановления. 

 

През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 50 лв. от 
едно физическо лице. Събраните суми от наложените санкции по чл.69 от ЗООС са в 
размер на 825,52 лв. от три юридически лица. 

Суми в размер на 387,53 лв., събрани в предходен период, са разпределени и 
преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните 
субекти. Общините, получили приходи от наложените санкции са: община Тетевен 
(132,00 лв.), община Кнежа (125,51 лв.), община Троян (75,62 лв.) и община Плевен (54,40 
лв.).  

 

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили десет сигнала. За всички са 
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 
компетентност. След проверка е установено, че шест от сигналите са основателни, един е 
неоснователен и три са препратени по компетентност. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност; 

Засилен превантивен контрол: 

− Одобрени са 3 обобщени справки по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО във връзка с 
приемане на окончателни проекти на: 

� Общ устройствен план на Община Кнежа; 
� Общ устройствен план на Община Летница; 
� Общ устройствен план на Община Априлци;  

− Върната е 1 обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО във връзка с 
приемане на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Никопол; 
− Утвърден е годишен доклад за наблюдение и контрол на ПУП на “Бклемето“ със 

Становище № ПН 1-1 ЕО /2006 г.; 
− Потвърден е етап на процедурата по ЕО за Общ устройствен план на Община 

Тетевен. 
 

Tекущ контрол:  
− Съставени са 3 АУАН за констатирани нарушения по Закона за чистотата на 

атмосферния въздух; 
− Анализирани са 28 протокола от собствени периодични измервания на емисии на 

замърсители от неподвижни източници в 8 обекта.  
− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, 

от които:  
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� 4 проверки на обекти с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект и  

� 6 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО. 
 

Засилен последващ контрол:  
− През отчетния период са извършени 12 проверки за осъществяване на последващ 

контрол по дадени предписания. Установено е, че: 
� Изпълнено е предписание, дадено на Община Луковит на основание 

разпоредбите на Закона за водите по отношение почистване на последна ревизионна 
шахта и ремонт на 4 бр. помпи, вследствие на което ПСОВ с. Румянцево е в 
техническа и експлоатационна изправност и работен режим; 

� При извършените проверки за осъществяване на последващ контрол по 
изпълнение на предписания, издадени на основание Закона за чистотата на 
атмосферния въздух на „ИВИ-2008“ ЕООД и „Миранг“ ООД е установено, че 
предписанията не са изпълнени. На „ИВИ-2008“ ЕООД е съставен АУАН за 
непроведен емисионен контрол, на „Миранг“ ООД е изпратена покана за съставяне на 
АУАН за нарушения на изискванията на Наредба № 16 от 12 август 1999;  

� От извършената извънредна проверка на Инсталация за отглеждане на птици 
(бройлери) за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписание, 
дадено по време на плановата проверка е установено, че е изпълнено предписание за 
изграждане на комин, съответстващ на нормативните изисквания. 

� От извършените 8 проверки за осъществяване на последващ контрол по дадени 
предписания на основание Закона за управление на отпадъците, при 5 от проверките е 
установено, че са изпълнени дадените предписания за почистване на замърсени 
терени. При осъществен последващ контрол на склад за негодни и излезли от употреба 
ПРЗ е установено, че негодните за употреба ПРЗ са предадени на лице с документ по 
чл.35 от ЗУО и складът е саниран. Изпълнено е условие от решение за прекратяване 
действието на разрешение за дейности с ИУМПС и е установено лицето, извършващо 
дейности с ИУМПС на друга площадка, предприети са действия по издирването му. 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, 

от осъществената контролна дейност: 

Атмосферен въздух  
През месец декември 2017 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 11 проверки (10 по компонент „въздух” и 1 проверка по 
фактор „шум”) в 9 обекта. Съставени са 9 бр. протоколи, в т.ч. 5 протокола от 
индивидуални проверки, 2 протокола от проверки в рамките на комплексни проверки по 
повече от един компонент или фактор на околната среда, 1 протокол от проверка на обект 
с издадено КР и 1 протокол от проверка на условия в решения по ОВОС.  

От извършените 11 проверки, 2бр. са планови, 9 бр. са извънредни. Извънредните 
проверки са: 5 бр. по сигнал, 2 бр. са за присъствие на СПИ и 2 бр. за последващ контрол. 

При проверките са издадени 6 предписания, 3 бр. са изпълнени, 3 от тях с неизтекъл 
срок на изпълнение. Предписанията са за коригиране на следните несъответствия и 
пропуски: 
− 1бр. е за внасяне на заявление за регистрация на инсталация, работеща с 

разтворители; 1бр. е за осигуряване на изпускащо устройство с необходимата височина; 
− 1бр. е въвеждане на отчетност на вложените разтворители;  
− 1бр. за предприемане на действия за ограничаване на емисии на интензивна 

миризма; 
− 2 бр. за предприемане на действия за ограничаване разпространение на 

неорганизирани емисии и  
− 1бр. за представяне на документи, свързани с експлоатацията на хладилна 

инсталация. 
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През отчетния период са съставени 3 бр. АУАН в т.ч. 1бр. за непроведено 
емисионно измерване, 1бр. за експлоатация на нерегистрирана инсталация, работеща с 
разтворители и 1бр. за неорганизирани емисии, при възможност те да бъдат ограничени. 
Внесени са 2 предложения за размера на санкциите по два от АУАН, за третия предстои 
връчване на нарушителя.  

Изготвени са 10 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени 
СНИ на емисии. 

Проверени са 8 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 28 бр. 
източници. Не са установени превишения на съответните норми за допустими емисии. 
Изготвени са 8 писма до оператори, с направена оценка на резултатите. 

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните 
доклади и отчетни информации: 
− Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч 

и Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за 
предходния месец; 
− Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на 

ФПЧ10 за предходния месец, онагледени графично и в сравнение с предходните две 
години, с цел очертаване на тенденцията. 

Изготвени са 8 вътрешни становища по процедури за ОВОС и ЕО, части атмосферен 
въздух и вредни физични фактори; 

През отчетния период са изготвени 2 писмени заключения, изпратени до 
операторите, за резултатите от проведен собствен и контролен мониторинг на шум. Не са 
установени превишения на приложимите гранични нива за шум в околната среда. 

 

Води 

През м. декември са направени 1 индивидуална планова и 3 извънредни проверки 
на обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са на: Софарма АД, 
последващ контрол за изпълнение на дадено предписание и пломбиране савака на 
авариен канал на ГПСОВ Плевен.  

Експертите от направлението са участвали в една извънредна комплексна 
проверка по искане на жител на с.Подем. През отчетния период е проведен контролен 
мониторинг на отпадъчни води от „Премиум Фууд България“ ООД, включен в 
утвърдения списък за 2017г. Направено е предложение за налагане на текуща санкция на 
„Софарма“ АД. Не са съставени АУАН по Закона за водите.  

Проверени са 4 обекта с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води 
във воден обект.  
 

Почви 

През отчетния период не са извършвани индивидуални планови и извънредни 
проверки. Взето е участие в 1 планова проверка на обект с издадено решение по ОВОС на 
птицеферма. Констатирано е, че условията, касаещи опазване на почвите, са изпълнени. 

Също така е взето участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в 
ОД Земеделие - Ловеч. 

По почвен мониторинг ІІІ ниво - локални почвени замърсявания - 2017 г. е 
извършено обобщаване на информацията за складове за съхранение на негодни ПРЗ, 
която е изпратена в ИАОС и в МОСВ. Изготвени са вътрешни становища по процедури по 
ОВОС, ЕО и КР. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

През м. декември е осъществена следната дейност с отношение към биологичното 

разнообразие и НЕМ: 

− Извършена е една извънредна проверка на екземпляр от защитен вид от 
Приложение №3 на ЗБР -1 екземпляр от вида Обикновен мишелов в гр. Плевен, който е 
изпратен във Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София; 
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− Извършена е една извънредна проверка на мъртъв опръстенен екземпляр от 
защитен вид - Белоглав лешояд /Gyps fulvus/, от Приложение №3 на ЗБР, намерен в 
землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин. Екземплярът е предоставен за изследване на 
Спасителен център-Стара Загора; 
− Извършени са 2 извънредни проверки (по документи и на място – в с. Комарево, 

общ. Долна Митрополия) на екземпляр от вида Сив папагал-Жако, включен в 
Приложение А към Регламент 338/97. Съставен е 1 АУАН затова, че в 15-дневен срок от 
придобиването на птицата, в РИОСВ Плевен не е внесено заявление за регистрирането й; 
− Извършени са 2 извънредни проверки на защитени дървета в с. Къртожабене, общ. 

Плевен – на екземпляр от вида Космат дъб, в м. Старите лозя и на екземпляр от вида Цер, 
в м. Слатина. Нарушения не са установени; 
− Съставен е 1 АУАН на „Витафрукт“ ЕООД, София, във връзка с проверка на 

склада на фирмата в гр. Ловеч, при която е установено, че Книгата за изкупените, 
реализираните и наличните количества билки не се води. 
 

Отпадъци  

През отчетния период са извършени 24 индивидуални проверки по спазване 
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 7 планови и 17 
извънредни. От извършените 7 планови проверки, 
− 6 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 
− 1 е за осъществяване контрол по общинска ПУО. 

От извършените 17 извънредни проверки,  
− 2 са по искане на МОСВ за проверка на лица, длъжници на организации по 

оползотворяване; 
− 3 са по постъпили сигнали - установено е, че 2 от сигналите са основателни. 

Дадени са предписания за почистване на констатираните замърсени терени; 
− 1 е по искане на МВР за контрол на брокер/търговец на отпадъци; 
− 8 са за осъществяване на последващ контрол - при 5 от проверките е установено, 

че са изпълнени дадените предписания за почистване на замърсени терени. При 
осъществен последващ контрол на склад за негодни и излезли от употреба ПРЗ е 
установено, че негодните за употреба ПРЗ са предадени на лице с документ по чл.35 от 
ЗУО и складът е саниран. Изпълнено е условие от решение за прекратяване действието на 
разрешение за дейности с ИУМПС и е установено лицето, извършващо дейности с 
ИУМПС на друга площадка; 
− 3 са във връзка с подадени: заявление за разрешение, уведомление за 

прекратяване на класификация и установена нерегламентирана площадка за ИУМПС. 
Взето е участие в 2 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор 

на околната среда във връзка с постъпили жалби и сигнали. 
При проверките са дадени 17 предписания - 11 при индивидуални и 6 при 

комплексни проверки. 
Участвано е в комисии за проверка и отчитане на 4 реализирани проекти от НК 

„Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС (в общини: Пордим; кметства: 
Васильово, Сухаче, Умаревци). Взето е участие в 1 ДПК. 

През отчетния период e съставен 1 АУАН на юридическо лице за неизпълнение на 
условие от КР, касаещо управление на отпадъците. 

 

Химикали 

По спазване на законодателството по химикали и контрола на риска от големи 
аварии няма извършени планови и/или извънредни проверки. Планът за контрол през 
2017 г. е изпълнен. За отчетния период няма съставен АУАН, няма констатирани случаи 
на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, не са 
констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на 
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големи аварии с ОХВ в обектите с нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ 
Плевен. 
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността е процедирането във възможно най-кратки срокове на 
инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране по 
Европейски програми, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и 
реконструкция на електро- и ВиК мрежи, пътища, на земеделски производители, 
свързани с мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и др.  

Проведени са процедури и са съгласувани 6 инвестиционни предложения на 
Министерство на здравеопазването за преустройство на Филиали за спешна медицинска 
помощ в градовете: Ловеч, Летница, Луковит, Троян, Угърчин и Ябланица, финансирани 
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 4 
„Регионална здравна структура“ и процедури по проекти за закриване и рекултивация на 
общински депа за общините Долни Дъбник и Ябланица. 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили: 
− 54 уведомления за ИП/П/П; 
− 7 искания за преценяване необходимостта от ОВОС. 

Издадени са: 
− 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;  
− 1 решение за прекратяване на процедура по ОВОС; 
− 1 решение за прекратяване на процедура по ЕО;  
− 1 решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Становище по ЕО № ПН 

1-1 ЕО/2017 г. за ОУП на Община Априлци. 
Изготвени са 4 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (ОВОС). По 30 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  
По процедурите са получени общо 20 становища (6 бр. от БДДР, 11 бр. от РЗИ, от 

ИАОС, ГИТ, РД ПБЗН).  
Одобрени са 3 обобщени справки по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО. Една е 

върната поради несъответствие на ОУП с издаденото становище по ЕО. Утвърден е 
годишен доклад за наблюдение и контрол. 

През отчетния периода са направени 10 планови проверки. Планът за контролна 
дейност през 2017 г. е изпълнен на 100 %. 
 

Комплексни разрешителни 

Извършени са 2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни на 
следните оператори:  
− „Полихим – СС“ ЕООД, площадка гр.Луковит - внезапна проверка по заповед на 

Директора на РИОСВ Плевен на Инсталация за регенериране на отработени масла в 
количество над 10 тона/денонощие; 
− „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив - извънредна проверка на Инсталация за 

отглеждане на птици (бройлери) за осъществяване на последващ контрол по изпълнение 
на предписание, дадено по време на плановата проверка.  

Изготвено е становище до МОСВ с предложения във връзка с проект на нова 
форма на ГДОС. 
 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда  

През отчетния период са извършени 3 извънредни комплексни проверки по повече 
от един компонент или фактор на околната среда във връзка с постъпили в РИОСВ 
Плевен жалби и сигнали. Дадени са 11 предписания за привеждане дейността на обектите 
в съответствие с нормативните изисквания и са съставени 2 АУАН по ЗЧАВ. 
 

 

НП 
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За констатирани административни нарушения са съставени 6 бр. АУАН. Издадени 
са 4 бр. наказателни постановления. Влезли са в сила две наказателни постановления. 

Съставени са следните АУАН: 
− АУАН № 046/05.12.2017г. на „Витафрукт” ООД, гр.София, за това, че през 

последните две години не води регистрираната в РИОСВ-Плевен книга за изкупените, 
реализираните и налични количества билки ( 42 вида ) билки; 
− АУАН №047/08.12.2017г. на „КЕШ-Красимир Христов“ ЕТ, гр.Троян, за това, че 

се изпускат емисии в атмосферния въздух неорганизирано, заради недоизградена 
аспирационна система на посоченото технологично съоръжение; 
− АУАН №048/08.12.2017г. на „КЕШ-Красимир Христов“ ЕТ, гр.Троян, за това, че 

стопанисва инсталация за лакиране на мебелни детайли, която не е вписана в регистъра 
на инсталацията, извършваща дейности с разтворители по реда, определен чл.30л от 
ЗЧАВ; 
− АУАН №049/11.12.2017г. на Галя Василева Георгиева, за това, че като собственик 

на екземпляр от вида Сив папагал – Жако, вкл към Приложение А към Регламент (ЕО) 
№338/97, не е внесла в РИОСВ-Плевен заявление по чл.92, ал.1от ЗБР за регистрацията 
му почл.91 от ЗБР в 15- дневен срок от придобиването му; 
− АУАН №050/18.12.2017г. на „Феникс Инверс“ ООД, гр.Ловеч, за това, че в 

качеството на лице, извършващо дейности с отпадъци в гр.Ловеч не е изпълнило условия 
от комплексно разрешително; 
− АУАН №051/28.12.2017г. на Иванка Стефанова Христова в качеството и на 

управител на дружество, стопанисващо инсталация за производство на пелети от масивна 
дървесина, не е осигурила измерване на емисиите от прах при работата на инсталацията в 
съответствие с предписанието. 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 
− НП № 032/14.12.2017 г. на Динко Стефанов Маринов, с.Равнище за това, че 

съхранява 10 бр. ИУМПС в различна степен на разкомплектоване, както и части и 
компоненти от ИУМПС в същото дворно място, за която дейност същият не притежава 
разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО), с което е в 
неизпълнение на задължение по чл.133, ал.3,т.3, предл. второ от ЗУО. Размерът на 
наказанието е 1 600 лв.; 
− НП № 044/20.12.2017 г. на „АВИС“ ЕООД, с.Йоглав, представлявано от Иван 

Иванов Генов за това, че е в неизпълнение на предписание, дадено на основание чл.120 
от ЗУО, с което е в неизпълнение на задължение по чл.120 от ЗУО. Размерът на 
наказанието е 5 000 лв.; 
− НП № 045/14.12.2017 г. на „М И 7677“ ООД, гр. Ловеч представлявано от 

Мирослав Тодоров Минков за това, че е не е информирало писмено в най-ранен етап 
РИОСВ-Плевен за своето инвестиционно намерение по отглеждане на патици, съгласно 
изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС, с което е в неизпълнение на задължение по чл.95 от 
ЗООС. Размерът на наказанието е 5 000 лв.; 
− НП № 049/15.12.2017 г. на Галя Василева Георгиева, за това, че като собственик 

на екземпляр от вида Сив папагал – Жако, вкл. към Приложение А към Регламент (ЕО) 
№338/97, не е внесла в РИОСВ-Плевен заявление по чл.92, ал.1от ЗБР за регистрацията 
му по чл.91 от ЗБР в 15-дневен срок от придобиването му, с което е в неизпълнение на 
задължение по чл.92, ал.1 от ЗБР. Размерът на наказанието е 50 лв. 

  

Влезли са в сила следните наказателни постановления:  
− НП № 042/27.11.2017 г. на „Балкан Дъкс“ООД за това, че не е изпълнило 

предписание, дадено на основание чл.14, ал.4 от ЗООС. Размерът на наказанието е 2000 
лв.; 
− НП № 049/15.12.2017 г. на Галя Василева Георгиева, за това, че като собственик 

на екземпляр от вида Сив папагал – Жако, вкл. към Приложение А към Регламент (ЕО) 
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№338/97, не е внесла в РИОСВ-Плевен заявление по чл.92, ал.1от ЗБР за регистрацията 
му по чл.91 от ЗБР в 15 - дневен срок от придобиването му, с което е в неизпълнение на 
задължение по чл.92, ал.1 от ЗБР. Размерът на наказанието е 50 лв. 
 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  
− В Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора е изпратен за лечение 

екземпляр от защитен вид Обикновен мишелов; 
− Участвано е в комисии за проверка и отчитане на 4 реализирани проекти от НК 

„Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС (в общини: Пордим; кметства: 
Васильово, Сухаче, Умаревци). 
 

Бизнеса  
− Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 2 бр. за 

прекратяване на процедура по ОВОС и по ЕО; 
− Изготвени са 4 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (ОВОС). По 30 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС;  
− Постановени са 40 Решения по Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения 
с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) - 18 бр. по чл. 18 и 
22 бр. по чл. 2, ал. 5; 
− Издадени са 71 преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни 

предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на 
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;  
− През м. декември в РИОСВ - Плевен са постъпили 46 уведомления за 

Горскостопански програми за сечи в частни гори и Горскостопански планове и План-
извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори; 
− Издадени са 3 разрешения за дейности с отпадъци и 4 регистрационни документа 

по чл.78 от ЗУО - 4 нови и 4 за изменение и допълнение; 
− Извършена е класификация на 55 отпадъка на 16 фирми-генератори. По 

мотивирано уведомление на генератора им, е прекратена класификацията на 5 отпадъка. 
Проверени и въведени в Excel формат са 110 идентификационни документа за транспорт 
на опасни отпадъци. Заверени са 20 отчетни книги по отпадъците на 15 оператора; 
− Взето е участие в 1 ДПК за строеж „Смесена сграда - I-ви етап ‚Жилищна част“, в 

УПИ I-2297, кв. 241, ПИ 56722.660.133.1, ул.Гренадирска 98“. 
 

Обществеността  

Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния 
период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на 
околната среда. 

Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 
провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността 
си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на 
РИОСВ Плевен са публикувани месечен отчет за осъществената контролна дейност, 
предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, 
доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през 
предходния месец, 4 прессъобщения и др. 
 

Приложение – таблична част. 
 

 

 


