
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №14 /27.06.2012 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 75 

С  цел  кандидатстване на  Община Исперих по Оперативна  програма  „Развитие 
на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: ”Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1. „Подкрепа на 
социалната икономика” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”  и на основание 21,ал.1,т.23 и чл.22, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с т. 3.4. от Насоки за 
кандидатстване и чл.17 от Закона за социално подпомагане  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

І. Дава  съгласие  Община  Исперих  да  кандидатства с проектно предложение по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” за 
създаване на Звено за услуги в домашна среда – за разширяване на дейността на Домашен 
социален патронаж гр. Исперих. 

1. С цел гарантиране на устойчивост на финансираните със средства от 
безвъзмездната финансова помощ дейности на „Звено за услуги в домашна среда” към 
Домашен социален патронаж  гр. Исперих, се задължава да запази дейността си  за срок не 
по–малък една година от датата на одобрение на окончателния доклад. 

2. Задължава Община Исперих да запази собствеността, функцията и 
предназначението на придобитото обзавеждане и оборудване за срок не по-малък от 5 
(пет) години от датата на одобрение на окончателния доклад.  

ІІ. Приема  размер на потребителска такса за лицата, които ще получават услуги в 
„Звено за услуги в домашна среда” към ДСП – гр. Исперих, съгласно Тарифа за 
изчисляване на потребителска такса – Приложение №1, неразделна част към настоящото 
решение. 

ІІІ. Настоящите решения да бъдат  изпратени на Кмета на Община Исперих и 
Областния  управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

    
ІV. Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването 

им  пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния  
кодекс. 

Приложение №1 
ТАРИФА 

за  изчисляване  на  потребителска  такса при предоставяне на услуги 
от „Звено за услуги в домашна среда” към ДСП  гр.Исперих 

Приета с Решение №75/27.06.2012г. по Протокол №14 на Общински  съвет – Исперих 
 



Съгласно чл.17 от Закона за социално подпомагане, социалните услуги се 
извършват срещу заплащане на такси от лицата, които ги предоставят.  

За ползване на услугите: 
• дейности за лична помощ; 
• дейности за социална подкрепа и социално включване; 
• комунално-битови дейности, 

предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж гр. 
Исперих, месечна потребителска такса се изчислява спрямо личния доход на потребителя 
(съгласно § 1, т.10 от допълнителните разпоредби на ППЗСП), определена както следва: 

Потребители, чийто доход e   
равен или по-нисък от: 

 

Коефициент Гарантиран 
минимален 

доход 

Диферцирана 
ставка за 

потрабителска  
такса 

1. Гарантирания минимален 
доход  (ГМД) 

1.0 до 65 лв. 0.17 лв./час 

2. Двукратния размер на ГМД 1.1 от   65,01- 
130,00 лв. 

0.19 лв./час 

3. Трикратния размер на ГМД 1.3 от 130,01- 
195,00 лв. 

0.22 лв./час 

4. Четирикратния размер на 
ГМД 

1.5 195,01- 
260,00 лв. 

0.26 лв./час 

5. Петкратния размер ГМД 1.8 от 260,01- 
325,01 лв. 

0.31 лв./час 

6. Шесткратния размер на ГМД 2,0 от 325,01- 
390,00 лв. 

0.34 лв./час 

 
1. Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за 
услуги, умножени по съответната диференцирана ставка. 
2.  Потребители, чийто доход надвишава шесткратния  размер на  гарантирания 
минимален доход, заплащат такса в размер на 1.50 лв./час. 
--------------------- 
ГМД - Определен   с  ПМС №6/15.01.2009 г. (ГМД  е  65 лв.) 
 
 Гюнай Хюсмен 
Председател на ОбС – Исперих 

      Р Е Ш Е Н И Е 
№76 

            
         С цел осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в Община Исперих, 
интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от 
рисковите групи и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
1.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за 2013г. 
 
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община Исперих за 2013г. на Изпълнителния директор на 
Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция социално подпомагане в 
14 дневен срок от неговото приемане. 
 



3.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 
Областния управител на Област Разград в 7 дневен срок от приемането му съгласно чл. 
22 от ЗМСМА. 
 
  Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№77 
           На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.23, т.4 и чл.24, т.2 от Закона за 
регионалното развитие, чл.91, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионално развитие, 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

           1. Одобрява Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 
за развитие на Община Исперих за 2011г. 
            
           2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  
Областния управител на Област Разград и на Председателя на Областния съвет за 
развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
           
         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№78 
            С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за тяхното 
закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и  На основание чл.21, ал.1, 
т.12  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост,   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 І. Допълва  годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост при община Исперих за 2012 год. в  раздел “Имоти-частна общинска 
собственост за продажба”   със следните имоти: 

 
1.1.Поземлен имот № 016104 по плана за земеразделяне на с. Яким Груево с площ 

4,909 дка.,  при продажна пазарна цена в размер на 2 128,00 лева.  
1.2.Поземлен имот № 016105 по плана за земеразделяне на с. Яким Груево с площ 

12,545 дка.  при продажна пазарна цена в размер на 5 438,00 лева. 
1.3.Поземлен имот № 016106 по плана за земеразделяне на с. Яким Груево с площ 

1,262 дка.  при продажна пазарна цена в размер на  547,00 лева. 
1.4.Поземлен имот № 016107 по плана за земеразделяне на с. Яким Груево с площ 

7,085 дка.  при продажна пазарна цена в размер на 3 071,00 лева. 
1.5.Поземлен имот № 016116 по плана за земеразделяне на с. Яким Груево с площ 

5,823 дка.  при продажна пазарна цена в размер на 2 524,00 лева. 
1.6 .Поземлен имот № 03472.35.11  по кадастралната карта  на с. Белинци с площ 

2,211  дка   при продажна пазарна цена в размер 884,00 лева. 
 
 ІІ.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
           





 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните движими 
вещи- частна общинска собственост, както следва: 
           1.Валяк   при начална продажна цена в размер на 5 730 (пет  хиляди седемстотин 
и тридесет  ) лева без ДДС. 

2.Автокран 56-69 при начална продажна цена в размер на 3 240  (три хиляди  
Двеста и четиридесет  ) лева без ДДС. 
  
 ІІ.  Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 
решение. 

 
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№81 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.39, ал.1, т.2 и ал.2  от  Наредбата № 5, чл.5 от Наредба № 16 на 
Общински съвет – Исперих и във връзка с  проявения интерес за закупуване на  поземлен 
имот,  находящ се в с.Подайва, община Исперих, Област Разград,  да се проведе 
процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 
- създаване на условия за ново жилищно строителство. 

   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 І.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот- 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот ІІ (римско две) в квартал 
8 (осем), находящ се в с.Подайва, ул. «Шести септември» №19А , община Исперих, област 
Разград, с начин на трайно ползване ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с площ  1,242 (едно 
цяло двеста четиридесет и два )дка. при граници и съседи: север – улица  с ОК18, ОК19 
и ОК20; юг – парцел I; запад – ул. «Шести септември»  и изток – ул. «Арда», съгласно Акт 
за общинска собственост № 5157 от 09.04.2012 год. и Акт за поправка на АОС № 
5160/01.06.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.06.2012год., вх.рег.№1763, 
том 7, № 130 при начална продажна тръжна цена в размер на 5 527,00 (пет хиляди 
петстотин двадесет  и седем) лева без включен  ДДС, която е пазарна стойност на имота, 
определена от независим лицензиран оценител с оценка към 11.05.2012 год. 
 Данъчната оценка на имота е 4 646,30 (четири хиляди шестстотин четиридесет и 
шест лева и тридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 6702000891/04.04.2012 
год., издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих. 
      

  ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да  определи условията на публичния търг 
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 
решение. 

 



ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 
Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
 
 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№82 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост  и във връзка с  проявения интерес за закупуване сградза / автоспирка  да  се 
проведе процедура по продажба на същата  с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 
-създаване на по-добри  условия за стопанисване. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следния недвижим 
имот - частна общинска собственост, както следва: 

 Масивна едноетажна самостоятелна сграда /автоспирка/ със застроена площ 83 
(осемдесет и три) кв.м. построена в поземлен имот №000121 в землището на с.Йонково с 
начин  на трайно ползване „Друга територия на горското стопанство”, находящ се в  
местността „Мантарлък” с площ на имота  0,713 (нула цяло седемстотин и тринадесет) 
дка., при граници и съседи на имота: имот №000127- Път III клас и имот №000120 - Друга 
територия на горското стопанство, съгласно Акт за частна общинска собственост №5033 
от 27.12.2011г., при начална продажна цена в размер на 2 830,00 (две хиляди 
осемстотин и тридесет) лева, която е пазарната стойност на имота, определена от 
независим лицензиран оценител с оценка към  28.02.2012год. 

 Данъчната оценка на самостоятелната сграда е в размер на  1 995,60 (хиляда 
деветстотин деветдесет  и пет лева и  шестдесет  стотинки) лева, съгласно удостоверение 
№ 6702001219/22.05.2012 год., издадено от сектор „Местни данъци и такси” при община 
Исперих. 

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 
решение.  

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 
Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
 
 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№83 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост; чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи   
и във връзка с  проявения интерес за закупуване на  поземлени имоти  да  се проведе 
процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 
- създаване на по-добри  условия за стопанисване. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните 
недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 



1. Поземлен имот №016105 в землището на с.Яким Груево с начин  на трайно 
ползване „НИВА”, категория IV, местност „Таушанлъка”, площ  12,545(дванадесет цяло 
петстотин четиридесет и пет) дка., при граници  на имота: имот №000001, имот №016106, 
имот №016107, имот №016116, имот № 032025, имот №000054 и имот №016104, съгласно 
Акт за частна общинска собственост №2879 от 08.05.2012г., при начална продажна цена 
в размер на 5 438,00 (пет хиляди четиристотин тридесет и осем лева) лева., която е 
пазарната стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка към  
11.05.2012год. 

 Данъчната оценка на имота е 1699,22 (хиляда шестотин деветдесет и девет лева 
двадесет и две ст.) лева, съгласно удостоверение № 6702001023/24.04.2012 год., издадено 
от сектор „Местни данъци и такси” при община Исперих. 

 
2. Поземлен имот №016104  в землището на с.Яким Груево с начин  на трайно 

ползване „НИВА”, категория IV, местност „Таушанлъка”, площ  4,909(четири цяло 
деветстотин и девет) дка., при граници  на имота: имот №000014, имот №000001, имот 
№016105 и имот №000054, съгласно Акт за частна общинска собственост №2878 от 
08.05.2012г., при начална продажна цена в размер на 2 128,00(две хиляди сто двадесет 
и осем лева) лева., която е пазарната стойност на имота, определена от независим 
лицензиран оценител с оценка към 11.05.2012год. 

 Данъчната оценка на имота е 665,06 ( шестотин шестдесет и пет лева  и шест ст.) 
лева, съгласно удостоверение № 6702001022/24.04.2012 год., издадено от сектор „Местни 
данъци и такси” при община Исперих. 

 
3. Поземлен имот №016107 в землището на с.Яким Груево с начин  на трайно 

ползване „НИВА”, категория IV, местност „Таушанлъка”, площ  7,085(седем цяло 
осемдесет и пет) дка., при граници  на имота: имот №016106, имот №016105, имот 
№016116 и имот №000001, съгласно Акт за частна общинска собственост №2883 от 
08.05.2012г.,при начална продажна цена в размер на 3 071,00 (три хиляди седемдесет и 
един) лева., която е пазарната стойност на имота, определена от независим лицензиран 
оценител с оценка към 11.05.2012год. 

 Данъчната оценка на имота е 959,66 (деветстотин петдесет и девет лева шестдесет 
и шест ст.) лева, съгласно удостоверение № 6702001025/24.04.2012 год., издадено от 
сектор „Местни данъци и такси” при община Исперих.  

 
4. Поземлен имот №016116 в землището на с.Яким Груево с начин  на трайно 

ползване „НИВА”, категория  IV, местност „Таушанлъка”, площ  5,823 (пет цяло 
осемстотин двадесет и три) дка., при граници  на имота: имот №016107, имот №016002, 
имот №032025, имот №0160105 и имот №000001, съгласно Акт за частна общинска 
собственост №2884 от 08.05.2012г., при начална продажна цена в размер на 2 524,00 
(две хиляди петстотин двадесет и четири ) лева. , която е пазарната стойност на имота, 
определена от независим лицензиран оценител с оценка към 11.05.2012год. 

 Данъчната оценка на имота е 788,86 (седемстотин осемдесет и осем лева осемдесет 
и шест ст.) лева, съгласно удостоверение № 6702001026/24.04.2012 год., издадено от 
сектор „Местни данъци и такси” при община Исперих.  

 
5. Поземлен имот №004350 в землището на с.Лъвино с начин  на трайно ползване 

„НИВА”, категория II, местност „Джинавлу”, площ  18,087 (осемнадесет цяло осемдесет и 
седем) дка., при граници  на имота: имот №004001, имот №004344, имот №004345, имот 
№004346,  имот №004347, имот №004356, имот №004355, имот №004354, имот №004353, 
имот №004352, имот №004351, имот №004348, имот №004349 и имот №000071, съгласно 
Акт за частна общинска собственост №2911 от 08.05.2012г., при начална продажна цена 
в размер на 7 841,00 (седем хиляди осемстотин четиридесет и един ) лева., която е 



пазарната стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка към 
11.05.2012год. 

 Данъчната оценка на имота е 3 494,60 (три хиляди четиристотин деветдесет и 
четири лева шестдесет ст.) лева, съгласно удостоверение № 6702001020/24.04.2012 год., 
издадено от сектор „Местни данъци и такси” при община Исперих.  

 
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 
решение.  

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 
Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
 
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№84 
        Предвид необходимостта от одобряване на ПУП (подробен устройствен плана) –  
парцеларен план за Газификация на Производствена зона - гр. Исперих  и на основание 
чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 
 

Общински съвет  РЕШИ : 
    1. Одобрява  ПУП (подробен устройствен плана) –  парцеларен план за Газификация на 
Производствена зона – гр. Исперих, в графичен вид. 
          2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 
дневен срок от примането му.  
          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяваненто му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№85 
     На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, 

  
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
1.Приема годишния финансов отчет на  Общинско дружество “Лудогорска слава” ЕООД 
гр.Исперих за 2011г. 
 
2.Възлага на управителя на Общинско дружество „Лудогорска слава” ЕООД гр.Исперих  
Дауд Себайдин Ибрям да подаде заявление за обявяване на отчета в Агенцията по 
вписванията в законоустановения ред.   
 
3. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 
   Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването 
му пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс.  

Р Е Ш Е Н И Е 
№86 

      На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
        1. Дава съгласие Общинско дружество "МБАЛ- Исперих" ЕООД гр. Исперих да 
ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 100 000 / сто хиляди/ лева за срок 
от две години от  ТБ «Инвест банк» АД при следните условия: 
            Годишен лихвен процент - 8,50%. 
            Еднократна такса за разглеждане – 100 00лв. 
            Комисионна за управление и обработка 1,00% годишно, 0,08 месечно 
            Месечна вноска 4545,57лв. 
        
        2. Дава съгласие за обезпечаване на кредита с медицинска апаратура собственост на 
дружеството включено в списъка им за дълготрайни активи. 
 
        3.Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 
   Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването 
му пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс.  

Р Е Ш Е Н И Е   
                                                                                             №87 
         На основание чл.21, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.9, ал.1, т.6 от 
Наредба № 10 на Общински съвет-Исперих, 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
          1. Удължава срока на Договора за управление на Общинско дружество „Лудогорска 
слава” ЕООД гр. Исперих подписан между Кмета на общината и Дауд Себайдин Ибрям за 
срок от три месеца считано от 29.05.2012г. 
       
        2. Кмета на общината и управителя на Общинско дружество "Лудогорска слава" 
ЕООД гр. Исперих да представят предложение за оптимизация на дружеството. 
        
       3.Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 
       Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на 
съобщаването му пред Административен съд – Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс.  
 
                                                                                      Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               
  Вярно с оригинала,                                                            ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 
                                                                                               / С. Султанова /   
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