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                                 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 
 

                   Д О К Л А Д  
 
         От Галя Симеонова Георгиева – Кмет на Община Елин Пелин  
 

 
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 

от заседание, проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 

27.01.2011г.; Решения № 35 и 78 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. Решение № 175 по 

Протокол № 5 от 23.02.2012г.; Решение № 213 по Протокол № 6 от 29.03.2012г.; Решение 

№ 265 по Протокол № 9 от 31.05.2012г. 

 

 

 УВАЖАЕМИ Г - Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 
Със свое Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, проведено на 

16.12.2010г., Общински съвет – Елин Пелин е приел Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин 

Пелин.  

През последните години предприятия притежаващи нежилищни имоти на 

територията на Община Елин Пелин отправят общи искания за промяна на реда и начина 

за определяне на таксата битови отпадъци и по  конкретно за определянето й въз основа 

на количеството генерирани отпадъци. Тези обществени настроения за промени 

намериха израз в оспорване от тяхна страна на отделни текстове от Наредбата за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 

Община Елин Пелин.  

Така с Решение № 472/2012г. по адм. дело № 800/2011г. на АССО, Решение                          

№ 463/2013г. по адм. дело №11251/2012г. на ВАС, Решение № 571/2012г. по адм. дело                

№ 175/2012г. на АССО и Решение № 6130/2013г. по адм. дело № 11632/2012г. на ВАС,   
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са отменени разпоредбите на чл.17, т.2, чл.19 и част от текстовете на чл.19а от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Елин Пелин. След отмяната на посочените разпоредби реда за 

определяне размера на таксата за битови отпадъци остава нерегламентиран.  

Това налага, Общинският съвет да разгледа и реши въпросите касаещи 

определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищните имоти на предприятията, 

както и реда за освобождаване от такса битови отпадъци с оглед привеждане на 

действащия подзаконов нормативен акт, в съотвенствие със законовите изисквания.  

Предвид гореизложеното, с оглед мотивите на съда и след прецизиране на някои 

текстове е разработен Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин, в който са регламетирани изложените по-долу предложения, 

основани на следните мотиви:  

1. С проекта, в съответствие с чл. 67, ал.1 от ЗМДТ е предвидено размерът на 

таксата за битови отпадъци в частите за „сметосъбиране и сметоизвозване” и за 

„обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения“ за нежилищни имоти на 

предприятия да се определя според количеството на битовите отпадъци съобразно вида 

и броя на съдовете за съхранението им и обявената от общината честота на 

сметоизвозване. Когато не може да се установи за всеки отделен имот количеството 

отпадъци, размерът на таксата ще се определя пропорционално в промил на база 

данъчната оценка на имота, определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ. 

Текста на чл.67 ал.4 от ЗМДТ предвижда възможност за компонентата „такса за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“  да се определя в левове 

на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Това е 

такса за услугите по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Предвид на това, че ползватели на обществените територии, практически е трудно да 

бъдат определени, с Проекта за Наредба е предвидено за услугата по поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, предприятията да 

заплащат такса пропорционално в промил на база данъчната оценка на нежилищния 

имот, определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ. 

2. Таксата за битови отпадъци се дължи тогава, когато услугата се ползва. 

Следователно, за да възникне задължение за плащане на услугата е необходимо да са 

налице кумулативно нейното престиране и нейното ползване. Тогава, когато услугата не 

се предоставя такса не се дължи. Именно поради това законодателят, в чл. 71 ЗМДТ сочи, 

че таксата не се дължи, когато услугите сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване не се предоставят и когато няма депа 

за обезвреждане на битови отпадъци. Видно е, че законодателят недвусмислено е 

посочил недължимост на таксата при обективното й непредоставяне, т.е. тогава, когато 

общината не е създала чрез необходимата нормативна регламентация и чрез фактическо 

изпълнение възможност за ползване на услугите. Таксата не се дължи и тогава, когато 

общината е създала необходимите нормативни и фактически условия за ползване на 

услугата, но лицето по чл. 64, ал. 1 ЗМДТ не я ползва през съответната година или през 
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определен период от нея - чл. 8, ал. 5 ЗМДТ. В разпоредбата на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ 

законодателят е казал, че общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 ЗМДТ реда, 

по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен 

период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.“ 

Предвид характера на таксата като вид задължение, съответно вземане, 

свързващо се с предоставянето на определени публични услуги от страна на Общината, 

срещу които се плаща възнаграждение от задължените лица, в чл.19 от проекта на 

Наредбата е предвидена възможността, собствениците респ. ползватели на имоти които 

няма да се ползват през цялата година или през определен период от нея да се 

освобождават от заплащане на съответната такса.  

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9, чл.8, 

ал.5 от ЗМДТ и чл. 8 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – 

Елин Пелин да вземе следното решение:  

 

                              Р Е Ш И :  
 

 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин 

Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, 

проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 27.01.2011г.; 

Решения № 35 и 78 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. Решение № 175 по Протокол № 5 от 

23.02.2012г.; Решение № 213 по Протокол № 6 от 29.03.2012г.; Решение № 265 по 

Протокол № 9 от 31.05.2012г., както следва:  

§1. Отменя Раздел І „Такса за битови отпадъци“ на Глава втора „Местни такси“.  

§2. Създава се нов Раздел І „Такса за битови отпадъци“ на Глава втора „Местни 

такси“ със следния текст: 

 

                                                        ГЛАВА ВТОРА 
                                                  МЕСТНИ ТАКСИ 
                                                        РАЗДЕЛ I 
                                           Такса за битови отпадъци 
 

Чл. 14. (1) Такса за битови отпадъци  се заплаща за услугите по: 

1.сметосъбиране и сметоизвозване. 

2. обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения. 

3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места. 

(2) Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга 

поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръжения; поддържане на чистота на териториите за обществено 

ползване. 

(3) Границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване,  

видът на предлаганите услуги по ал.1, както и честотата на сметоизвозване се определят 
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със заповед на кмета на Община Елин Пелин не по-късно от  30 октомври на предходната 

година. Заповедта на кмета се обявява публично.  

(4) За имоти на предприятия и граждани, намиращи се извън районите, в които 

общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се 

събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за 

поддържане чистотата на териториите за  обществено ползване, в размер 

пропорционално в промили върху данъчната оценка на имотите на предприятията, 

определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ, респ. върху данъчната оценка на имотите на 

гражданите. 

Чл. 15. (1) Таксата се заплаща от:  

1. собственикът на недвижимия имот. 

2. собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен 

имот.  

3. ползвателя - при учредено вещно право на ползване. 

4. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия. 

Чл. 16.(1) Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко 

населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, 

включваща необходимите разходи за:  

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други.  

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.  

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;  

4. почистване   на  уличните   платна,   площадите,   алеите,   парковите   и   

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил 

размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база 

действащия размер към 31 декември на предходната година. 

Чл.17. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на 

предприятия се определя:  

1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на  съдовете 

за съхранението им и обявената от общината честота на сметоизвозване;  

2. пропорционално в промил на база данъчната оценка на имота, определена по 

реда на чл. 21 от ЗМДТ когато не може да се установи за всеки отделен имот 

количеството на битовите отпадъци.    

(2) За определяне размера на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на 

предприятия по реда на чл. 17, ал.1 т. 1, предприятията подават в срок от 1 октомври до 

30 ноември на предходната година чрез кмета на Община Елин Пелин до дирекция „ФСД“, 

декларация по образец (Декларация обр. № 1 към наредбата) в два екземпляра за вида и 

броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през 

http://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f26141.pdf
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годината. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок 

от датата на придобиването им.  

(3) В седем дневен срок от изтичане на срока по ал.2, дирекция „ФСД“  изпраща 

екземпляр от декларациите до ст.експерт „Екология и земеделие“ при Община Елин 

Пелин за процедиране.   

(4) Общински съвет Елин Пелин ежегодно със свое решение определя размера на 

таксата за битови отпадъци на един съд за една година при определена честота на 

сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда, като цена на услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения. 

(5) Освен таксата по ал. 4, предприятията заплащат и такса за услугата по 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

размер, пропорционален в промил на база данъчната оценка на нежилищния имот, 

определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ.  

(6) Извън случаите на ал.2, за нежилищните имоти на предприятия,  за услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, 

размерът на таксата за битови отпадъци се определя пропорционално в промил на база 

данъчната оценка на имота, определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ.  

(7) Когато лицето не е подало декларация по чл.17, ал.2 в срок, декларирало е по 

малко от необходимия брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не 

изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща такса за битови 

отпадъци определя пропорционално в промил на база данъчната оценка на имота, 

определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ.  

Чл.18 Размерът на таксата за битови отпадъци за имоти на граждани, както и за 

жилищните имоти на предприятия, за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване, се определя в левове 

пропорционално в промил на база данъчната оценка на имотите.  

Чл.19 (1) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 

имоти на граждани, и на предприятия, които няма да се ползват през цялата година или 

през определен период от нея и собствениците, респ. ползвателите са подали 

декларация (Декларация обр.№ 2 към наредбата)  за това обстоятелство чрез кмета на 

Община Елин Пелин до дирекция „ФСД“ в срок от 1 октомври до 30 ноември на 

предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-

месечен срок от датата на придобиването им.  

(2) Задължените лица декларират изричното си съгласие за извършване на 

проверки относно декларираните от тях обстоятелства от общинска администрация. 

(3) Декларациите по ал. 1 се приемат и завеждат в регистър на дирекция „ФСД“ към 

общината, като проверка на обстоятелствата посочени в декларацията се извършва от 

длъжностни лица от дирекция „ФСД“, ст.експерт „Екология и земеделие“, съвместно с 

кметове на кметства и кметски наместници, които при необходимост изискват и 

допълнителни документи и/или извършват насрещни проверки. Декларацията трябва да 
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бъде подписана от всички собственици и ползватели -  с учредено вещно право на 

ползване на имота.   

(4) Декларации подадени извън срока, определен в ал.1 или некоректно попълнени 

декларации без задължителни реквизити, в т.ч. партиден номер, вид и точен адрес на 

имота, имена и подписи на всички собственици или ползватели на имота и пр., не 

пораждат правни последици.  

 (5) В течение на годината за декларираните обстоятелства в декларациите по             

ал. 1 се извършват проверки от определени със заповед на кмета на Община Елин Пелин 

длъжностни лица, които могат да се базират и на информация за ползвани през текущата 

година услуги на “ В и К“ – ЕООД, “ЧЕЗ България” ЕАД и др. При констатирано ползване 

на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер, определена пропорционален в 

промил на база данъчната оценка на имота.  

Чл. 20. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните 

срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи. 

 (2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 

5% от дължимата такса.  

Чл. 21. (1) Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на 

месеца следващ месеца на придобиване на имота.  

 (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, 

таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е 

започнало. 

 (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, 

през който е преустановено ползването й. 

 

 

Приложение: 
1. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 

от заседание, проведено на 16.12.2010г.  

 
 
 
Изг. Д. Димитрова – ст. юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

/Галя Георгиева/       
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                                 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
     

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН  

 

(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА) 
 

 
І. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 
Законът за местните данъци и такси урежда общите правила касаещи местните 

такси и цени на услуги. В чл. 9 законът изисква Общинския съвет, притежаващ 

нормотворческа компетентност в областта на определяне на местните данъци и такси,   

да приеме наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на съответната община.  

Със свое Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, проведено на 

16.12.2010г., Общински съвет – Елин Пелин е приел Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин 

Пелин.  

През последните години предприятия притежаващи нежилищни имоти на 

територията на Община Елин Пелин отправят общи искания за промяна на реда и начина 

за определяне на таксата битови отпадъци и по  конкретно за определянето й въз основа 

на количеството генерирани отпадъци. Тези обществени настроения за промени 

намериха израз в оспорване от тяхна страна на отделни текстове от Наредбата за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 

Община Елин Пелин.  

Така с Решение № 472/2012г. по адм. дело № 800/2011г. на АССО, Решение                          

№ 463/2013г. по адм. дело №11251/2012г. на ВАС, Решение № 571/2012г. по адм. дело                

№ 175/2012г. на АССО и Решение № 6130/2013г. по адм. дело № 11632/2012г. на ВАС,   

са отменени разпоредбите на чл.17, т.2, чл.19 и част от текстовете на чл.19а от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Елин Пелин. След отмяната на посочените разпоредби реда за 

определяне размера на таксата за битови отпадъци остава нерегламентиран.  

Това налага, Общинският съвет да разгледа и реши въпросите касаещи 

определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищните имоти на предприятията, 
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както и реда за освобождаване от такса битови отпадъци с оглед привеждане на 

действащия подзаконов нормативен акт, в съотвенствие със законовите изисквания.  

Предвид гореизложеното, с оглед мотивите на съда и след прецизиране на някои 

текстове е разработен Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин, в който са регламетирани изложените по-долу предложения, 

основани на следните мотиви:  

1. С проекта, в съответствие с чл. 67, ал.1 от ЗМДТ е предвидено размерът на 

таксата за битови отпадъци в частите за „сметосъбиране и сметоизвозване” и за 

„обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения“ за нежилищни имоти на 

предприятия да се определя според количеството на битовите отпадъци съобразно вида 

и броя на съдовете за съхранението им и обявената от общината честота на 

сметоизвозване. Когато не може да се установи за всеки отделен имот количеството 

отпадъци, размерът на таксата ще се определя пропорционално в промил на база 

данъчната оценка на имота, определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ. 

Текста на чл.67 ал.4 от ЗМДТ предвижда възможност за компонентата „такса за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“  да се определя в левове 

на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Това е 

такса за услугите по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Предвид на това, че ползватели на обществените територии, практически е трудно да 

бъдат определени, с Проекта за Наредба е предвидено за услугата по поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, предприятията да 

заплащат такса пропорционално в промил на база данъчната оценка на нежилищния 

имот, определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ. 

2. Таксата за битови отпадъци се дължи тогава, когато услугата се ползва. 

Следователно, за да възникне задължение за плащане на услугата е необходимо да са 

налице кумулативно нейното престиране и нейното ползване. Тогава, когато услугата не 

се предоставя такса не се дължи. Именно поради това законодателят, в чл. 71 ЗМДТ сочи, 

че таксата не се дължи, когато услугите сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване не се предоставят и когато няма депа 

за обезвреждане на битови отпадъци. Видно е, че законодателят недвусмислено е 

посочил недължимост на таксата при обективното й непредоставяне, т.е. тогава, когато 

общината не е създала чрез необходимата нормативна регламентация и чрез фактическо 

изпълнение възможност за ползване на услугите. Таксата не се дължи и тогава, когато 

общината е създала необходимите нормативни и фактически условия за ползване на 

услугата, но лицето по чл. 64, ал. 1 ЗМДТ не я ползва през съответната година или през 

определен период от нея - чл. 8, ал. 5 ЗМДТ. В разпоредбата на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ 

законодателят е казал, че общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 ЗМДТ реда, 

по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен 

период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.“ 

Предвид характера на таксата като вид задължение, съответно вземане, 

свързващо се с предоставянето на определени публични услуги от страна на Общината, 
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срещу които се плаща възнаграждение от задължените лица, в чл.19 от проекта на 

Наредбата е предвидена възможността, собствениците респ. ползватели на имоти които 

няма да се ползват през цялата година или през определен период от нея да се 

освобождават от заплащане на съответната такса.  

 

ІІ. Цели които се поставят: 

   Целите на този проект са: 

- синхронизиране на Наредбата с разпоредбите на ЗМДТ.  

 -справедливо определяне на таксата, съобразно направените разходи от 

Общината; 

- възстановяване на разходите на Общината по предоставяне на услугата.  

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други 

средства. 

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

- повишаване на приходите от определената такса битови отпадъци. 

- повишаване на качеството на предлаганите услуги; 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Елин Пелин е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби 

на Закона за местните данъци и такси, поради което, съответствието й с правото на 

Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на 

Европейския съюз. 

 

 

 

 

 

 

 

 ВНОСИТЕЛ: 

 

 

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 /Галя Георгиева/    
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На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на 

заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок от датата на 

публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община 

Елин Пелин за предложения и становища по предложения проект на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Елин Пелин. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в 

Община Елин Пелин – Центъра за услуги и информация на гражданите,                 

гр. Елин Пелин, обр. Елин Пелин, пл. Независимост №1, както и на e-mail: 

www.elinpelin.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


