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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н А Р Е Д Б А 

за организационната дейност на РСОСЗР гр.Русе 

 

Общи положения  

Настоящата Наредба урежда  организационната дейност на дружествата и общинските организации от Регионалния съюз и 

прилагането на Устава на сдружението в тяхната дейност.   

  

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 Дружества и клубове 

Чл.1. Основни организационни структури на РСОСЗР са дружествата и клубовете. 

/1/Дружествата и клубовете са равнопоставени по своето положение в Съюза. 

/2/ Дружествата и клубовете са основни организационни единици на съюза, които се изграждат по местоживеене, по месторабота и по 

интереси и се състоят най-малко от 5 (пет) члена и не повече от 50 (петдесет) члена 

/3/ Клубовете се изграждат на основата на съвместна служба и други обединяващи признаци, без оглед на местоживеенето - клубове по 

родове войски и специалности; по поделения; на служили в МВР и службите за сигурност и други ведомства; на жени - офицери и 

сержанти от запаса и резерва; съпруги на офицери и сержанти членове на РСОСЗР, по  бизнес,  по културни интереси и др. 
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/4/  Дружествата и клубовете приемат  за свои патрони имената на български национал-революционери, изтъкнати строители на 

Българската армия, заслужили военначалници и герои. 

 

Чл.2. Дружествата и клубовете се изграждат под ръководството на Общинските организации на Регионалния съюз 

/1/ Създаването на нови дружества и клубове става на учредителни събрания, на желаещи да постъпят в Съюза запасни войни и 

резервисти (офицери и сержанти) 

/2/ На учредителното събрание присъстват представители на Управителния съвет на РСОСЗР, които запознават присъстващите с 

Устава и Програмата на Съюза, както и с дейността на дружествата и клубовете на съответната Общинска организация. 

 /3/ Общото събрание на дружеството и клуба се състои от всички негови членове. То се свиква най-малко веднъж в годината. 

Събранието обсъжда въпроси свързани с дейността на дружеството/клуба и приема отчет на ръководството.  

 

Чл. 3. Дружествата и клубовете се водят на отчет и се ръководят от Общинските съвети, изпълнявайки Устава на сдружението, 

Правилниците, Наредбите  и Решенията взети от Управителния съвет на РСОСЗР. 

Цялостната отчетност се организира и ръководи от Секретаря на Управителния съвет на РСОСЗР 

 

Членство 

Чл. 4. Членовете на РСОСЗР са индивидуални, колективни, почетни и асоциирани.  

/1/Условията, на които следва да отговарят членовете на РСОСЗР са рагламентирани в Устава и Наредбата за прием на членове на 

сдружението, издаването и ползването на членските карти  

      

Чл.5. Индивидуалните членове плащат членски внос и се водят на отчет в дружеството или клуба. Изискванията са регламентирани в 

Наредбата за събиране и отчитане на членския внос на сдружението 
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Чл.6. Нови индивидуални членове на РСОСЗР се приемат от дружествата и клубовете на основание на Заявление за членство, в което 

кандидатът декларира, че е запознат с Устава и целите на сдружението 

  

Чл. 7 Решение за изключване от РСОСЗР се взема от общото събрание на дружеството или клуба с мнозинство от 2/3 от 

присъстващите членове. 

/1/ Решението за изключване от РСОСЗР може да се обжалва пред всички органи на Съюза. 

/2/ Жалбата се разглежда в двумесечен срок и всеки от висшестоящите ръководни органи може да отмени или да потвърди решението 

на нисшестоящня орган, за което се уведомява жалбоподателя и органа, срещу когото тя е подадена. 

  

Общински организации 

Чл.8.Общинските организации на РСОСЗР са главни структурни звена  и се изграждат в общини, където има най-малко 2 дружества или 

клуба. 

/1/ В общините, където има само едно дружество или клуб, дружественият или клубният съвет се ползва със статут на Общински съвет 

на РСОСЗР. 

  

Чл.9. Общински организации се създават на учредителни общи събрания на дружествата на територията на общината 

/1/ Цялостната организация по провеждането на учредителни общи събрания се планира, подготвя и осъществява от Управителния 

съвет на РСОСЗР. 

  

Чл.10. Регионалният съюз обединява Общинските организации на територията на областта и общински съвети от други области, 

придобили членство в РСОСЗР. 
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II. ИЗБОР НА  РЪКОВОДНИ  ОРГАНИ 

  

Чл. 11. Дружественият /клубният/ съвет и неговият председател се избират с явно или тайно гласуване, на общо събрание на 

дружеството /клуба/, при наличие / присъствие/ на не по-малко  от 50%+1 от неговите членове: 

- решението за начина на гласуване се взема от общото събрание непосредствено преди започването на избора; 

-  за избрани се считат получилите повече от 50% от гласовете; 

- в протокола на събранието задължително се посочва броят на присъстващите и отсъстващите членове, решението за начина на 

гласуване, както и броят на гласувалите „За" и „Против"; Към протокола се прикрепва поименен списък с подписите на участващите в 

избора. 

- дружествата и клубовете избират дружествен съвет в състав само председател и секретар-касиер. 

  

Чл.12. Общинските съвети на РСОСЗР се избират с явно или тайно гласуване с мандат от 4 (четири) години, на съответното общо 

отчетно-изборно  събрание , при наличие на повече от 50% от избраните на квотен принцип делегати. Съставът на общинския  съвет се 

определя от съответното общо отчетно-изборно  събрание. Общото събрание (Конференциите) се провеждат от избрано от делегатите 

ръководство в състав според броя на делегатите. Общинските организации до 100 члена провеждат общо събрание с присъствието на 

всички свои членове. Всички останали провеждат общо събрание с избрани за целта от общите събрания на дружествата делегати на 

квотен принцип, определен от Общинския съвет.  

/1/ Решението за вида на избора се гласува от общото събрание (конференцията) и се записва в протокола. 

/2/ За избрани се считат получилите повече от 50% от гласовете, 

/3/ Към протоколите на общото събрание на общинските организации задължително се прилагат списъци на избраните делегати с 

подписите на присъствалите от тях. При тайно гласуване бюлетините се съхраняват до следващата конференция(общо събрание). 
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Чл.13 /1/ Изпълнителните бюра на Общинските ръководства се избират от съответните съвети на първите заседания веднага след 

изчерпване дневния ред на Общото събрание(Конференцията). Първите заседания се откриват от председателите на Комисиите за 

избор на ръководни органи. Те  ръководят избора на председател на съвета от състава на новоизбраното Изпълнително бюро. След 

избора на председател, той поема ръководството на заседанието. 

/2/ Общинския съвет избира изпълнително бюро и от неговия състав председател, заместник председатели и секретар. Същите могат 

да бъдат избирани до 2 (два) последователни мандата по 4 (четири) години. 

/3/ При напускане на член на ИБ на Общинските съвети, по време на техния мандат, неговото място може да се попълни от състава на 

съответните съвети. 

/4/ Освобождаването на членове на Изпълнителните бюра и Съвети по тяхна устна или писменна молба, както и в случаите на 

служебна необходимост, става след обсъждане и гласуване от органа или структурата която ги е избрал. 

/5/ Общинският съвет се свиква на заседания от председателя най-малко веднъж на три месеца. Заседанията са законни, ако на тях 

присъстват повече от половината от членовете му и взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите. 

 

 

  .  

III. ОТЧЕТНОСТ И ДОКУМЕНТИ 

  

Чл, 14. /1/ В дружествата и клубовете се изготвят и водят на отчет; 

1.1.Списък на членовете на дружеството или клуба. (Приложение 1) 

1.2.Годишен статистически лист, екземпляр от който ежегодно до 01 декември на текущата година,се изпраща в Общинския съвет. ( 

Приложение 2) 
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1.3.Годишен план и протоколи от общите събрания. 

1.4.Ведомости за събран членски внос (Приложение 5) 

/2/ Всички документи могат да бъдат събрани в една книга и се водят на отчет от секретар-касиера 

/3/ Отговорен за цялостната отчетност и организация на дейността на дружеството е неговият Председател. 

/4/ Председателят на дружеството изготвя и представя в общинския съвет на всяко 3-месечие отчет за работата на дружеството 

  

Чл.15. /1/ В Общинските съвети на РСОСЗР се изготвят и водят на отчет: 

1.Регистрация на дружествата /клубовете/, броя на членовете в тях, местата, където са създадени и общия брой на членовете в 

общинската организация. 

2.Поименен списък па дружествените и клубни съвети, на Общинския съвет и ИБ. 

3.Годишен статистически отчет, който се изпраща до Секретаря на Управителния съвет на РСОСЗР до 15 декември. на текущата 

година. (Приложение 3) 

4.Годишен план и протоколи от общи събрания(конференции), заседания на Общинския съвет и на Изпълнителното бюро. 

5.Печат и знаме на Общинската организация на РСОСЗР. 

6.Касова книга  

7.Книга за приходите и разходите 

8. Квитанции от приходни и разходни касови ордери  

9.Инвентарна книга за предоставеното за ползване имущество от Управителния съвет  

10.Ежегоден финансов  отчет за изтеклата и бюджет за текущата година (Приложение 6 и 7) 

11.Отчетни финансови  документи-ордери РКО и ПКО, копия от фактури и др. 

12. Протоколи от ежегодните ревизии на Общинските контролни комисии 

Забележка: Част от гореизброените документи могат да бъдат събрани в една книга. 
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 /2/ Отговорен за цялостната отчетност и организация на дейността на общинския съвет е неговият Председател. 

/3/ Председателят на Общинския съвет изготвя и представя в Управителния съвет на всяко 3-месечие отчет за работата на общинската 

организация 

 

Чл.16. Секретарят на Управителния съвет на РСОСЗР изготвя и води на отчет: 

1. Регистрация на общинските организации, броя на  дружествата /клубовете/ във всяка от тях, броя на членовете във всяко дружество 

и общия брой на членовете. 

2. Поименни списъци на Общинските съвети и на техните Изпълнителни бюра. 

3.  Годишни планове за работа. 

4. Протоколи   от   общите събрания, конференции,   заседания   на  Управителния съвет на РСОСЗР. 

5. Годишен статистически отчет и анализ към него, който се представя пред Управителния съвет на РСОСЗР до 30.12. на текущата 

година (Приложение 4) 

6.Знамето на РСОСЗР. 

  

Чл. 17.Членски карти: 

1. Членска карта по образец на УС на РСОСЗР се издава на всеки член, съгласно Наредбата за прием на членове на сдружението, 

издаването и ползването на членските карти ; 

2. Картата се издава от УС на РСОСЗР 

  

IV. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 

 ОБЩИНСКА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 

Чл. 18. Общинската контролна комисия се избира на отчетно-изборно събрание и е с мандат 4 години. 
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Чл.19. Общинската контролна комисия се състои от трима члена, като избира от състава си председател и секретар. Членовете на 

общинската контролна комисия не могат да участват в други ръководни органи на общинската организация  

 

Чл.20 Председателят на комисията участва в заседанията на Общинския съвет със съвещателен глас 

  

Чл.21. Заседанията на комисията се свикват от нейния председател най-малко  веднъж на 6 (шест) месеца. То е законно, ако в него 

участват 2/3 от членовете и. Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите.  

  

Чл.22. Ежегодно към 15 декември Общинската контролна комисия извършва ревизия на общинската организация по воденето на 

документацията, ползването на материалните средства, спазването на Устава на сдружението и изразходването на финансовите 

средства отпускани от Управителния съвет 

 

Чл.23. За извършената ревизия Общинската контролна комисия изготвя доклад и протокол, който се внася за разглеждане на годишното 

отчетно събрание на общинската организация. Копие от доклада и протокола се представя на Председателя на Управителния съвет и 

на Председателя на Регионалната контролна комисия 

 

Чл.24 Методическото ръководство на Общинските контролни комисии се осъществява от Председателя на Регионалната контролна 

комисия 

 

Чл.25  Отговорен за планиране и организация на дейността е Заместник-председателят по организационната  дейност. 

� Отговаря за организационната дейност на РСОСЗР; 
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� Осъществява контрол по организационната дейност в общинските организации; 

� Отговаря за връзките с местните и регионални власти; 

� Отговаря за международното сътрудничество и връзките със сродните организации в страната и чужбина; 

� Осъществява контрол за състоянието, ползването и откриването на клубове на дружествата и общинските организации; 

� Осъществява контрол при изразходването на финансови средства, отпуснати на общинските организации с решение на УС на 

РСОСЗР за организационната дейност през годината;  

� Организира мероприятията на РСОСЗР, свързани с посещения за срещи в страната и чужбина; 

� Организира мероприятията на РСОСЗР, свързани с честванията на общи празници и тържества от членовете на сдружението 

и техните семейства; 

� Обобщава, анализира и предлага мероприятия по организационната дейност при изготвянето на годишния план за работа на 

РСОСЗР  

 
 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1 
СПИСЪК 

на членовете  на дружеството /клуба/ на РСОСЗР 
при   P.................................. 

                                                                                                                        (населено  място) 

  
 
 

№ 
по 

ред 

Звание по резерва 
Име, презиме, фамилия 

 
Домашен адрес 

 
Телефон 

 
Год. на 

раждане 

 
Член на 

РСОСЗР от 
год. 

 
От кое 

ведомство 

 
№ чл. 
карта 

1 2 3 5 6 7 8 9 
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Председател на дружество: 

                                                                                 (звание, подпис, фамилия)   

                                                                                
                          
ПРИЛОЖЕНИЕ   № 2 

  

СТАТИСТИЧЕСКИ  ЛИСТ 

на Дружество .................................................    при Община  ...........................................  за .........................год. 

За  числения състав и  движението  на членовете на РСОСЗР в дружеството (клуба)  

Принцип на създаване  

                   -  по местоживеене      ............................................... 

                  -   по месторабота         ............................................... 

Наличие на клубна база .................................. 

Общ брой на членовете към  01. 12  ................. 

Промени в членския състав през годината: 

новоприети................ 

отпаднали ................ 

изключени ................ 

починали ................... 

 

Класификация  на  членовете  на Съюза: 

                        а) по категории: 

- офицери ............ 

- сержанти ............. 

                        б) по ведомства : 

от МО .......... 

от МВР ........... 

от службите за сигурност .......... 

от други ведомства ................. 

                         в)  по възраст: 

 - до   45 години ............... 
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Членски внос: 

- Събран членски внос за 20.............год.  .............лв.  

- Отчетен в общинския съвет................лв. на .......................20.......год.  

 

 

- между 45 – 55 години ........... 

- между 55 – 65 години ........... 

- над 65 години.................. 

                          г)  по военен отчет: 

- в постоянния резерв............ 

- в мобилизационния резерв.......... 

- без назначение (запас) .......... 

 

*Забележка: Статистическият лист се представя в Общинския съвет до 01.12. на текущата година. 

      

Председател на дружество: 

                                                                                 (звание, подпис, фамилия)   

                        
  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   № 3 

  

СТАТИСТИЧЕСКИ  ЛИСТ 

на Общинска организация  при Община  ...........................................  за .........................год. 

За  числения състав и  движението  на членовете на РСОСЗР в общинската организация  

1. Общ брой на дружествата и клубовете  в организацията.                                       Класификация  на  членовете  на Съюза: 
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- от тях  дружества .............................                                                                                                            

- от тях клубове.............................                                                                                                                   

2.     Дружества изградени  по местоживеене.............................                                                 

3.     Дружества изградени по месторабота ................................                                                                       

4.     Дружества и клубове изградени в села ................................                                                              

5.    Класификация  на дружествата и клубовете според числения 

състав: 

 --  до  15  члена .......................                                                         

--  между 15 – 30 чл. ......................          

--между  30 – 50 чл. ....................... 

6.  Клубна база ( бр. клубове) ............................ 

7.  Общ брой на членския състав на организацията в общината ....................                                   

8. Промени  на членския състав през годината: 

-  новоприети членове ................... 

- отпаднали ........................... 

- изключени .......................... 

-  починали ........................... 

 

Членски внос: 

- Събран членски внос за 20.............год.  .............лв.  

- Отчетен в Управителния съвет ................лв. на .......................20.......год.  

 

                        а) по категории: 

- офицери ............ 

- сержанти ............. 

                        б) по ведомства : 

от МО .......... 

от МВР ........... 

от службите за сигурност .......... 

от други ведомства ................. 

                         в)  по възраст: 

 - до   45 години ............... 

- между 45 – 55 години ........... 

- между 55 – 65 години ........... 

- над 65 години.................. 

                          г)  по военен отчет: 

- в постоянния резерв............ 

- в мобилизационния резерв.......... 

- без назначение (запас) .......... 
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*Забележка: Статистическият лист се представя в Управителния съвет на РСОСЗР до 15.12. на текущата година. 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      СЕКРЕТАР:    

                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ   № 4 

  

СТАТИСТИЧЕСКИ  ЛИСТ 

на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Русе  за .........................год. 

За  числения състав и  движението  на членовете на РСОСЗР  

1.  Общ брой на общинските   организации ..................................                                                

2.  Общ брой на дружествата и клубовете в регионалния съюз            

 -  от тях дружества ...............................         

 -  от тях клубове ...................................                                                                                             

- колективни членове  със статут на дружества .....................                                                           

3. Дружества, изградени по местоживеене ......................                                                

4. Дружества, изградени по месторабота ........................                                                           

5. Дружества и клубове, изградени в села ......................... 

6. Колективни членове със статут на общински организации.................                      

7. Класификация на дружествата и клубовете 

       а)  според числения състав: 

     - до  15 члена                                                                                    

10. Брой на членовете на Регионалния съюз                                     

Промени в членския състав: 

     - новоприети .........................                                                                                      

     - отпаднали  ...........................                                                                                 

     - изключени ...........................                                                                                      

     - починали ..............................                                                                                         

Брой членове по общински организации: 

Общинска организация Русе ......................... 

Общинска организация Бяла ......................... 

Общинска организация Ветово ......................... 

Общинска организация Сливо поле ......................... 

Общинска организация Иваново ......................... 
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     - между  15-30 члена                                                                                 

     -  между  30-50 члена                                                                           

8. Класификация на общинските организации: 

 а) според членския състав: 

 - до 50 члена                                                                                        

 -  между 50 – 100 чл.                                                                          

 -  между  100 – 150 чл.                                                                        

 -  между  150 – 200 чл.                                                                         

 -  над 200 члена                                                                                    

9. Клубна база на Регионалния съюз  (брой клубове) 

- централен клуб ................................... 

- клубове на общински организации ............................ 

- клубове на дружества  ........................... 

Общо клубове на РСОСЗР: ....................                               

 

Членски внос:.  

Отчетен членски внос по общински организации: 

Общинска организация Русе ......................... лв 

Общинска организация Бяла .........................лв 

Общинска организация Ветово .........................лв 

Общинска организация Сливо поле .........................лв 

Общинска организация Иваново .........................лв 

Общинска организация Ценово ......................... 

Общинска организация Две могили ......................... 

Общинска организация Борово ......................... 

Общинска организация ........................................................ 

Общо членове РСОСЗР .................................... 

 

Класификация  на  членовете  на Съюза: 

                        а) по категории: 

- офицери ............ 

- сержанти ............. 

                        б) по ведомства : 

от МО .......... 

от МВР ........... 

от службите за сигурност .......... 

от други ведомства ................. 

                         в)  по възраст: 

 - до   45 години ............... 

- между 45 – 55 години ........... 

- между 55 – 65 години ........... 

- над 65 години.................. 

                          г)  по военен отчет: 

- в постоянния резерв............ 
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Общинска организация Ценово .........................лв 

Общинска организация Две могили .........................лв 

Общинска организация Борово .........................лв 

Общинска организация .......................................     ..............лв 

Общо отчетен членски внос РСОСЗР за 20..........год. 

 .................................... лв 

 

- в мобилизационния резерв.......... 

- без назначение (запас) .......... 

 

  *Забележка: Годишният статистически отчет и анализ към него се представя от Секретаря на сдружението пред Управителния 

съвет на РСОСЗР до 30.12. на текущата година 

 

Председател на УС на РСОСЗР                                                                               Секретар на УС  на РСОСЗР    

                                                                                            

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
В Е Д О М О С Т 

За събиране на членския внос в дружество (клуб)  ............................... при  Общинска организация  на РСОСЗР............................  

 

№ по ред 
 
Звание, име, презиме и  фамилия 

 
Членски  внос 

 
Подпис 

1 2 4 5 
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*Забележка: Членският внос се събира и отчита в УС на РСОСЗР от Секретаря на Общинската организация  до 31.05. на текущата година. 

           Внесено в Общинския Съвет на ....................20............год. с квитанция към ПКО №................/  Всичко ........................ лв 

 

Председател на дружество: 

                                                                                 (звание, подпис, фамилия)   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

  

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ  И  РАЗХОДИ 

На Общинска организация на РСОСЗР при Община ....................................... към 31.12.20..........год. 

 

№ 
по 

ред 
І  ПРИХОДИ Сума в  лв 

 
ІІ РАЗХОДИ 

 
Сума в  лв 

 Преходен остатък към 01 януари на предходната 
година  ........... г. 

 
Социална дейност 

 

 Годишна субсидия от УС на РСОСЗР  Военно-патриотична дейност  

 Събран членски внос за ,,,,,,,,,,,,,,,,20........г.  Отчетен членски внос за ,,,,,,,,,,,,,,,,20........г.  

 Получени дарения   Организационна дейност  

 Спонсорство   Транспортни разходи  
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 Други финансови постъпления   Външни услуги  

 Други приходи   Офис (клубни) разходи и консумативи, КМА   

   Административни разходи  

   Финансово и материално стимулиране  

                                                    Дълготрайни МА  

 Общо Приходи  Общо Разходи  

  
Наличност към 31 декември на отчетната година ... ........... г.          ...........................лв 

 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

№ Наименование 
 

клуб брой 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 

*Забележка: Отчетът за приходите и разходите на Общинската организация се  представя в Управителния съвет на РСОСЗР до 30.12. на текущата 

година. 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      СЕКРЕТАР:                                                                                                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

  

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ПЛАН -БЮДЖЕТ 

На Общинска организация на РСОСЗР при Община ....................................... за  20..........год. 

  

№ по     
ред 

  
Наименование на приходите и разходите 

  
Планирано за 
текущ. год. лв. 

Основание: 
Планирани мероприятия в годишните планове за 
дейността на Общ.организация    

  І. ПРИХОДИ     

 
Преходен остатък към 31 декември на предходната 
година  ........... г. 

  

 Планирана Годишна субсидия от УС на РСОСЗР     

 Планиран приход от членски внос за ,,,,,,,,,,,,,,,,20........г.   

 Получени дарения     

 Спонсорство     

  Други финансови постъпления     
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 Други приходи   

    

        

                   Всичко  планирани приходи     

    

  ІІ. РАЗХОДИ     

 Социална дейност     

 
Военно-патриотична дейност 

    

 Организационна дейност   

 Планиран Отчет на членски внос за ,,,,,,,,,,,,,,,,20........г.   

  Международна дейност   

  Транспортни разходи   

  Външни услуги   
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  Офис (клубни) разходи и консумативи, КМА    

 
Административни разходи 

  

  
Финансово и материално стимулиране 

    

 
Дълготрайни МА 

  

 
 

  

 
Всичко  планирани разходи 

  

  

 

*Забележка: Финасовият план – бюджет на Общинската организация  за следващата година се представя в Управителния съвет на РСОСЗР до 15.01. на 

текущата година. 

Приет на ..................20....... год.от общото събрание(конференция) на Общинска Организация на РСОСЗР  

 

  

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      СЕКРЕТАР:                                  

         

 

 Наредбата е приета единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 12.11.2011 г. 
                                                                                                                    


