
     

1. Възстановяване или промяна на име    

Закон за гражданската регистрация - чл. 19а    

Срок: 30 дни    

Такса: Не се таксува  Необходими документи:    

• Нотариално заверено заявление – молба по образец    

   

2. Издаване на удостоверение за наследници    

Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2  

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. 

за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9 – 12    

Срок: 7 дни    

Такса: Първи екземпляр - 6 лв. За всеки следващ – по 2 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице    

• За чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от 

съответната държава за регистрираните там наследници    

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес 

в друга община и се изискват служебно неговите наследници, срокът за издаване на 

удостоверението се удължава до получаване на изисканите документи (чл. 11, ал. 3 от 

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на 

регистъра на населението).    

   

3. Издаване на удостоверение за семейно положение    

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.   

4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 Наредба № РД-02-20-6 от  

24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 

(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 

правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13   

 Срок: 3 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)    

   

4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца    
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Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.   

4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от  

24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 

(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 

правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14  Срок: 3 дни  Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)    

   

5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки    

Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2 

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. 

за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15   Срок: До 3 дни   Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)    

   

6. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на 

чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 

153 и сл.)    

Срок: 30 дни  

Такса: Не се таксува  Необходими документи:    

• Заявлениe по образец;   Нотариално заверени декларации по образец (в случаите 

по чл.173 от СК без нотариална заверка);    

• ( Декларация настойничество )      (Декларация попечителство)    

• Декларация по чл.158 от СК;    

• Документ за самоличност на родителите или съпруг/а/;   

• Съдебно разрешение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;    

• За малолетни и непълнолетни препис извлечение от акт за смърт на родител и /или 

документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права;    

   

7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена    

Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1 

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. 

за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18   

 Срок: 7 дни    
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Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)    

   

8. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина   

Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4  

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 11 Наредба № РД-02-20-6 от   

24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 20    

Срок: 3 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено съгласие на чужд гражданин, вписан в регистъра на населението, за вписване 

на личните му данни    

• Официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното 

положение на чуждия гражданин               Писмено искане (по образец);   

   

   

9. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Република България    

Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4 

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. 

за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 21   Срок: 3 дни    

Такса: 6 лв.    

  

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)    

• Декларация от българския гражданин (по образец)    

   

    

   

10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес    

Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т. 1, Закон за местните данъци и такси - чл.  

110, ал. 1, т. 8    
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Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на 

регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, 

ал. 1    

Срок: 3 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)    

   

11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за 

заявяване или за промяна на постоянен адрес    

Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98 Закон за местните данъци и такси - чл. 

110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз 

основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, 

ал. 2    

Срок: 3 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Заявление за постоянен адрес    

• Декларация за семейно положение и родство до втора степен (по образец)    

• Документи доказващи собствеността или ползването на имота за жилищни нужди    

• Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на 

случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг)    

• Писмено искане / по образец/   

  

12. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 

година    

Закон за гражданската регистрация - чл. 24 във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т. 1  Закон 

за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от   

24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 24    

Срок: 3 дни   

 Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)   
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13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес   

Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз 

основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от   

15.05.2012 г.) – чл. 23, ал. 1   

Срок: 3 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

   

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)    

   

14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за 

заявяване или за промяна на настоящ адрес    

Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и чл. 99 Закон за местните данъци и такси - чл. 

110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз 

основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 138, 

ал. 2   Срок: 3 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Адресна карта за настоящ адрес    

• Декларация за семейно положение и родство до втора степен (по образец);    

• Документи доказващи собствеността или ползването на имота за жилищни нужди    

• Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на 

случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг)    

• Писмено искане / по образец/  

  

15. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 

година    

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т.1 Закон 

за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за 

издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 

37 от 15.05.2012 г.) – чл. 25   Срок: 3 дни  Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)    
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16. Издаване на удостоверение за правно ограничение  Закон за гражданската регистрация 

– чл.24, ал.1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба РД-07-7 на 

министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене 

и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила 

от 19.10.2010 г.) – чл.25, ал.1, т.1 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и 

утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2 Наредба 

№ РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на 

населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и  

благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17   

Срок: 7 дни  Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)   

   

17. Издаване на удостоверение за родените от майката деца    

Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи 

за деца - чл.6 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 

от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 

(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 

правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16   Срок:  3 дни   Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)    

   

  

18. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал    

Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, 

изр. Второ    

Срок: 7 дни    

Такса: Не се таксува   Необходими 

документи:    

• Документ за самоличност    

• Съобщение за раждане    

• Съдебно решение    

   

19. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат 

актове, съставени в чужбина    

Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1   

Срок: Процедура  Такса: Не се таксува   

http://batak.bg/KAO/grao/iskane_ud-e_uni.doc
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Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)    

• Писмено искане (по образец) за съставяне на акт за раждане на български гражданин, 

роден в чужбина; или   

• Писмено искане (по образец) за съставяне на акт за граждански брак, сключен в 

чужбина; или   

• Писмено искане (по образец) за съставяне на акт за смърт на български гражданин, 

починал в чужбина;    

• Документ, от който е видно, че имената са на едно и също лице./Ако има разлика в 

имената/    

   

20. Промяна в актовете за гражданско състояние  Закон за гражданската регистрация - чл. 

74 и чл. 76 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7  Срок: Процедура    

Такса: не се таксува   Необходими 

документи:    

• Документ за самоличност    

• Заявление (по образец) или съдебно решение    

• Съдебно решение    

• Официални документи за доказване на промяната    

   

21. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние   Закон за гражданската 

регистрация - чл.76, ал. 1    

Срок: 7 дни   

 Такса: Не се таксува   Необходими 

документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)    

• Официални документи за доказване на промяната    

   

22. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат и многоезично удостоверение за 

раждане – формуляр А    

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето  Закон 

за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4    

Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, 

подписана на 08.09.1976 г. във Виена. Срок: Веднага   Такса: 12 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)    
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23. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал    

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1,Раздел III от ЗГР.    

Срок: Веднага след сключване на брака  Такса: Не 

се таксува.    

Ритуал за сключване на граждански брак:   

- в ритуална зала – 15 лв.    

- изнесен ритуал:  

300 лв. На територията на гр.Батак и к.к. „Язовир Батак”  

500 лв. за всички места извън територията на гр.Батак и к.к.  

„Язовир Батак”, находящи се в землището на гр.Батак   

- Необходими документи:    

   

• Лична карта (за чужд гражданин – национален документ за самоличност)    

• Писмено искане за сключване на граждански брак – 1 брой (по образец)    

• Декларация по чл. 7 от СК – 2 броя (по образец, подписва се пред длъжностното лице)    

• Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК (по образец, попълва се в случай на заболяване, 

подписва се пред длъжностното лице)    

• Медицинско свидетелство (за всеки един от встъпващите в брак, валидно 30 дни от 

датата на издаване)    

• Удостоверение за разрешение от районния съдия за сключване на граждански брак (за 

лица между 16 и 18 години)    

• Нотариално заверена декларация за имуществени отношения (само при избран режим)    

• Удостоверение от нотариус (само при избран режим);    

• Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение), когато бракът е 

последващ;    

• Документ, удостоверяващ липсата на пречки за сключване на брака и признаването му 

от отечественото право на чуждия гражданин /при брак с чужденец/    

   

24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат и многоезично 

удостоверение за граждански брак – формуляр В    

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето  Закон 

за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4    

Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, 

подписана на 08.09.1976 г. във Виена. Срок: Веднага   

 Такса: 12 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)    
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25. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път    

Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. Второ  Срок: 

Веднага    

Такса: не се таксува  Необходими 

документи:    

• Съобщение за смърт    

• Документ за самоличност на починалото лице    

• Декларация при липса на документ за самоличност на починалото лице (по образец)    

• Съдебно решение    

   

26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път и 

многоезичен препис – извлечение от акт за смърт – формуляр С  

 Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. трето Закон 

за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4    

Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, 

подписана на 08.09.1976 г. във Виена.  

  

Срок: Веднага   Такса: 

12 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)    

   

27. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за 

раждане, акт за смърт)    

   

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1 Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 3    

Срок: 7 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)    

   

28. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина    

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1 Правилник за легализациите, заверките 

и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3 Закон за 

местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11    

Срок: 3 дни    
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Такса: 12 лв.    

Необходими документи:   

Документ за самоличност   

Писмено искане (по образец)   

   

29. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението    

Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2   Закон 

за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за 

издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 

37 от 15.05.2012 г.) – чл. 19    

Срок: 7 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Национален документ за самоличност    

• Документи за гражданско състояние (преведени и легализирани)    

• Писмено искане (по образец)   

• Уведомително писмо от Група "Миграция" при ОД - МВР "    

   

30. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или 

страница от семейния регистър на населението    

Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. чл. 102, ал. 1 т. 3 

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13   Срок:  2 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Писмено искане (по образец)    

   

31. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и 

институции    

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2   Срок: 

7 дни    

Такса: не се таксува   Необходими 

документи:    

• Писмено искане    

   

32. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между 

съпрузи    

Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и 3    
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Срок:  3 дни    

Такса: 6 лв.    

Необходими документи:   

• Документ за самоличност   

• Писмено искане (по образец)    

• Удостоверение от нотариус/Нотариално заверена декларация за имуществени 

отношения    

   

33. Припознаване на дете   Семеен кодекс - чл. 65   Срок: Процедура  Такса: не се таксува   

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Заявление (по образец) или нотариално заверена декларация    

   

34. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители   Гражданско процесуален 

кодекс - чл.431, ал.3 и 4   Такса:   

-  При поискване от частен съдебен изпълнител за всеки отделен длъжник - 36 лв   - 

 При поискване от държавен съдебен изпълнител за всекиотделен длъжник – не се 

таксува  

Необходими документи:   Писмено 

искане   

35. Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване на 

българско гражданство    

Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 

1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за 

българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1.   Срок: Процедура    

Такса: Комплектуване на преписка 12 лв.    

Необходими документи:    

• Документ за самоличност    

• Молба (по образец)    

• Препис от акта за раждане или удостоверение за раждане    

• Справка по регистрите за гражданско състояние относно гражданството на лицето, 

датата и начина на напускане на страната    

• Актуална снимка (паспортен формат) - 2 броя    

• Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и 

официален документ за идентичност на лице с различни имена    

• Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя    

• Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова    

• Препис от акт за смърт, ако лицето е починало    

• Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на  
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36. Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по 

гражданско състояние – прекратяване на брак, припознаване, промяна на име, 

осиновяване и др.  

Срок: Процедура Необходими 

документи:  

Документ за самоличност  

Писмено заявление /по образец/  

Нотариално заверена декларация /по образец/  

Съдебно решение, заверено от постановилия го чуждестранен съд /преведо и легализирано/ 

или друг акт  

  

37. За издаване на всички други удостоверения по искане на граждани Срок на 

издаване – 3 дни  

Такса – 6 лв.  

  

38. Образец на ПРОТОКОЛ за устно искане за издаване на удостоверение въз основа 

на регистъра на населението  

  

  

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


