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Celem wizyty informacyjnej w Bułgarii było spotkanie się ze składającymi petycje oraz 
z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi w celu lepszego rozeznania się 
w poszczególnych aspektach spraw domniemanego naruszenia prawa UE, zwłaszcza 
dyrektyw siedliskowej (sieć Natura 2000) i ptasiej. 

Członkowie delegacji: Margrete Auken (przewodnicząca delegacji, koordynator grupy 
Verts/ALE) i Victor Boştinaru, koordynator grupy S&D. 

Członkowie z urzędu: Mariya Nedelcheva (PPE) i Iliana Malinova Iotova (S&D).

29 czerwca

W dniu 29 czerwca administrator sekretariatu komisji PETI spotkał się z Andreyem 
Kovatchevem z Balkani Wildlife Society w Biurze Informacyjnym w Sofii. Składający 
petycję udzielił dodatkowych informacji na temat swojej petycji, jak również informacji na 
temat działań porządkujących i zmian w rejonie rzeki Vaya.

30 czerwca

O godz. 9.00 delegacja spotkała się z Yordanką Fandukovą, burmistrz Sofii, i Marią 
Boyadjiską, zastępcą burmistrza ds. środowiska, aby omówić sprawę składowiska odpadów 
w Suhodole w obecności członków stowarzyszenia mieszkańców tego terenu. 

Przed spotkaniem delegacja rozmawiała ze składającymi petycje i z mieszkańcami, którym 
obiecała, że uda się z wizytą na teren składowiska odpadów w Suhodole.

Na spotkaniu Yordanka Fandukova poinformowała, że władze w Sofii podjęły działania 
w celu rozstrzygnięcia kwestii składowiska odpadów w Suhodole. Teren zostanie zasypany, 
zamknięty i zrekultywowany. Składowisko odpadów wyposażono w instalacje do 
unieszkodliwiania odpadów i zbierania gazu składowiskowego. Uzyskano pozwolenie 
zintegrowane oparte na OOŚ, a składowisko odpadów spełnia wszystkie wymogi dyrektywy 
UE w sprawie gospodarowania odpadami. Dokonano analiz geograficznych, których wyniki 
wykazały brak jakiegokolwiek ryzyka skażenia wody gruntowej.

Przedstawiciel stowarzyszenia mieszkańców tego terenu poinformował, że maksymalne 
możliwości składowiska odpadów osiągnięto już w 2005 r. i że od wielu lat powinno ono być 
zamknięte. Teren stanowi zagrożenie dla środowiska i problem dla zdrowia publicznego. Nie 
utworzono żadnych stref buforowych, a woda mineralna pod składowiskiem odpadów 
narażona jest na skażenie. Ze składowiska odpadów wydobywa się trujący dym. 

Maria Boyadjiska, zastępca burmistrza, wyjaśniła, że teren podlega ścisłemu monitorowaniu 
przez akredytowane przedsiębiorstwa, które regularnie pobierają próbki powietrza, wody 
i wody gruntowej. Od 2009 r. składa się sprawozdania w sprawie gospodarowania odpadami 
i przeprowadza się wstępną obróbkę odpadów. Poprawiła się jakość powietrza w Suhodole 
oraz przyjęto zintegrowany program unieszkodliwiania odpadów i program rekultywacji ze 
środków UE. Burmistrz poinformowała dalej, że Komitet ds. Środowiska śledzi rozwój 
sytuacji i że czterokrotnie odbyły się konsultacje społeczne. Głos zabrał także mężczyzna 
będący osobą postronną. Delegacja nie została uprzednio poinformowana o jego 
uczestnictwie i nie było jasne, w czyim imieniu przemawiał. 
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O godz. 10.00 delegacja spotkała się z Yordanem Bakalovem, przewodniczącym Komisji 
Petycji bułgarskiego parlamentu. Yordan Bakalov opisał sposób pracy komisji, do której 
rocznie wpływa około 2000 petycji i zgłoszeń. Podkreślił, że potencjał administracyjny 
wymaga zwiększenia i że Bułgaria wciąż znajduje się w procesie demokratyzacji. Liczne 
problemy wynikają z braku kontaktu pomiędzy składającymi petycje, władzami i organami 
nadzoru. 

O godz. 11.00 delegacja spotkała się z Noną Karodjovą, minister środowiska i zasobów 
wodnych, która oświadczyła, że od 2009 r. podjęto działania na mocy nowych aktów 
prawnych i że ministerstwo udzieliło władzom regionalnym szczegółowych wytycznych. 
Wyniki są coraz lepsze. 

W kwestii gospodarowania odpadami minister stwierdziła, że często uwidacznia się syndrom 
NIMBY (Not In My Back Yard). W sprawie składowiska odpadów w Suhodole minister 
oświadczyła, że nie doszło do naruszenia prawa w zakresie konsultacji społecznych. Petycja 
w sprawie składowiska odpadów w Suhodole dotyczyła kwestii technicznych, ale sprawa 
nabrała charakteru politycznego. Wszystkie środki i działania dotyczące składowiska 
odpadów w Suhodole były zgodne z prawem, a ponadto zrealizowany zostanie program 
rekultywacji. 

W odniesieniu do Riły minister przypomniała, że przedsięwzięcie to pochodzi z 1995 r. 
Dokonano wówczas OOŚ i nie wprowadzono żadnych zmian do pierwotnych założeń. 
Podjęto działania w celu ograniczenia liczby samochodów na tym terenie.

Przepisy wykonawcze mające zastosowanie do projektów farm wiatrowych są bardzo surowe. 
Całościowy wpływ farm wiatrowych nie jest jeszcze dostatecznie znany, ale ich złe 
umiejscowienie może powodować kolizje z elementami przyrody. Farmy wiatrowe 
umieszczone zostały wyłącznie tam, gdzie dopuszczalny był ich wpływ na przyrodę, zakazane 
zaś na bardzo problematycznych obszarach. 

Odnośnie do sieci Natura 2000 Bułgaria jest numerem jeden pod względem liczby 
wyznaczonych obszarów. Specjalna ochrona wiąże się z ograniczeniami gospodarczymi na 
takich obszarach. Zakazano przedsięwzięć na najbardziej problematycznych obszarach takich 
jak Kaliakra i Irakli. Na potrzeby OOŚ niezbędne są wiarygodne dane, których gromadzenie 
jest przedmiotem obecnie realizowanego przedsięwzięcia.

W kwestii przejrzystości i dostępu do informacji minister poinformowała, że wszelkie 
informacje i decyzje ministerstwa (i władz regionalnych) oraz wszelkie dokumenty dotyczące 
OOŚ zamieszcza się w Internecie. Wprowadzono dobre uregulowania prawne i przepisy 
wykonawcze, a także przepisy dotyczące odwołań i postępowań sądowych.

O godz. 12.15 delegacja spotkała się z Konstantinem Penchevem, bułgarskim krajowym 
rzecznikiem praw obywatelskich, który pokrótce przedstawił swoją pracę. Wiele skarg 
dotyczy bułgarskich usługodawców. Wzrasta liczba skarg z zakresu ochrony środowiska. 

Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich pełni także funkcję zapobiegawczą poprzez 
podejmowanie inicjatyw, udzielanie informacji i porad oraz organizowanie debat na ważne 
tematy (np. podatek od odpadów i medycyna sądowa). Bułgaria posiada dobre prawo 
w zakresie dostępu do dokumentów, postępowań sądowych i orzecznictwa, a opinia publiczna 
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ma coraz większą świadomość swoich praw. 

W drodze do Riły Ireena Mateeva z BSPB/Birdlife Bulgaria w skrócie przedstawiła delegacji 
sytuację w zakresie istniejących i planowanych farm wiatrowych na szlakach migracyjnych 
chronionych ptaków, zwłaszcza w rejonach Kaliakry i Kamcziji na wybrzeżu Morza 
Czarnego. Ireena Mateeva pokazała także zdjęcia ptaków zabitych przez łopaty wirników 
wiatraków oraz wyjaśniła, że w dalszym ciągu nie ma żadnych konkretnych informacji 
dotyczących wyznaczenia obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz obszarów 
specjalnej ochrony na podstawie przepisów dyrektywy ptasiej. 

W Kiustendile, stolicy regionu, delegacja spotkała się z Lyubomirem Anchevem, 
gubernatorem obwodu Kiustendił, Sacho Ivanovem, burmistrzem gminy Saparewa Banja, 
a także z urzędnikami gminy, Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Zasobów 
Wodnych oraz Regionalnej Dyrekcji Krajowego Urzędu Kontroli Budownictwa. 

Burmistrz poinformował, że projekty infrastruktury turystycznej dotyczą (już istniejącej) 
drogi dojazdowej i wyciągu w Rylskim Parku Narodowym. Pierwszy etap przedsięwzięcia 
mógł mieć szkodliwy wpływ na przyrodę, ale drugi etap przebiegał w granicach 
obowiązującego prawa. Wyciąg nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko. 
Nadrzędnym celem zawsze był zrównoważony rozwój. 

W przedsięwzięciach uczestniczyła społeczność lokalna, z której większość popiera ich 
realizację. Władze utrzymują także kontakt z organizacjami ochrony przyrody, ale tylko 
z tymi dobrymi, są bowiem i złe. Utrzymuje się regularny kontakt z policją i władzami parku. 
Wstrzymano ruch drogowy do jezior. 

W celu realizacji projektów turystycznych gmina współpracuje z przedsiębiorstwami 
budowlanymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przewiduje się realizację 
większych przedsięwzięć. 

Przewodnicząca przypomniała, że Komisja Europejska wciąż bada zarzuty zawarte 
w petycjach. Burmistrz oświadczył, że nie zna stanowiska Komisji, ale że wszystkie 
przedsięwzięcia są zgodne z bułgarskim prawem. 

Przedstawiciel Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych 
wyjaśnił, że według ministerstwa przedsięwzięcia w Rile są w pełni zgodne z prawem. 
Powstały plany rozbudowy dolnej części wyciągu oraz plany zarządzania turystyką 
i ponownego zalesiania. Plany te podlegać będą pełnej OOŚ. 

Delegacja podkreśliła, że niezbędne jest właściwe wdrażanie prawa UE oraz że bułgarskie 
władze powinny zapewnić pełną przejrzystość w zakresie gospodarczego zaangażowania 
organów publicznych w przedsięwzięcia takie jak te podejmowane w Rile. Władze Bułgarii 
powinny także zapewnić większą równowagę pomiędzy przyrodą a gospodarką. Obecne 
władze nie powinny wrogo traktować składających petycje i organizacji pozarządowych, ale 
konstruktywnie z nimi współpracować.

Po spotkaniu delegacja rozmawiała ze składającymi petycje, którzy udzielili aktualnych 
informacji. Zdaniem składających petycje budowa wyciągu opierała się na nieważnej OOŚ 
i należy przeprowadzić nową OOŚ. Turyści korzystający z wyciągu (do 3000 dziennie) 
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wywierają ogromny wpływ na środowisko w rejonie jezior, a liczba samochodów i osób 
odwiedzających to miejsce zdecydowanie przekracza możliwości lokalnego ekosystemu 
w zakresie turystyki. 

Budowa nartostrady spowodowała wycinkę około 5 hektarów lasu. Składający petycje 
wyrazili obawę, że budowa wyciągu i nartostrady stanowiła wstęp do większych 
przedsięwzięć, w tym hoteli i dalszych nartostrad, które będą realizowane kawałkami (taktyka 
„salami”) na gruntach leśnych zakupionych przez deweloperów w ramach transakcji zamiany 
gruntów z Agencją Lasów Państwowych. W takich transakcjach inwestorzy zakupują grunty 
po cenach nawet 10-krotnie niższych od cen rynkowych. W opinii składających petycje takie 
transakcje sprowadzają się do bezprawnej pomocy państwa, w związku z czym zawiadomili 
oni DG ds. Konkurencji. 

Składający petycje wezwali Komisję do pilnej interwencji w celu zaradzenia skutkom 
projektu wyciągu dla środowiska i zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE. Nie należy 
dopuścić do jakiegokolwiek dalszego naruszania prawa UE w odniesieniu do pozwoleń na 
nową infrastrukturę wyciągową w Rylskim Parku Narodowym.

Delegacja udała się następnie z wizytą w rejon dolnej stacji wyciągu, gdzie zebrała się liczna 
grupa osób, aby wyrazić poparcie dla projektu wyciągu. Delegacja odniosła silne wrażenie, że 
demonstrację zainscenizowały przedsiębiorstwa budowlane uczestniczące w przedsięwzięciu 
przy możliwej współpracy z lokalnymi władzami, z którymi działały one wspólnie w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Podczas spotkania z delegacją burmistrzowi towarzyszył 
przedstawiciel przedsiębiorstwa budowlanego.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa budowlanego zaprosili delegację na przejazd wyciągiem. 
Biorąc pod uwagę zarzuty bezprawności przedsięwzięcia, delegacja postanowiła nie przyjąć 
zaproszenia, aby nie postrzegano jej jako popierającej stanowisko jednej lub drugiej strony 
w tej sprawie. Przedstawiciele przedsiębiorstwa budowlanego próbowali rozwinąć dyskusję 
w obecności prasy, ale przewodnicząca jasno dała do zrozumienia, że delegacja nie pozwoli 
się wciągnąć w lokalną politykę. Celem delegacji było wysłuchanie składających petycje 
i odnośnych władz oraz porozmawianie z nimi na temat petycji.

1 lipca

Podróż do obwodu Smolan w Rodopach w celu spotkania się ze składającymi petycje 
w rejonie góry Perelik. Niestety z powodu deszczu i mgły delegacja nie mogła dobrze 
obejrzeć terenu. 

W opinii składających petycje budynek postawiony na górze Perelik jest niezgodny 
z prawem, a ponadto wycięto i zniszczono drzewa i krzewy (Juniperus communis) w celu 
przygotowania terenu pod nartostrady i inne elementy infrastruktury turystycznej ośrodka 
sportu i turystyki na górze Perelik. Zdaniem składających petycje przedsiębiorstwo 
budowlane zakupiło grunty w ramach transakcji wymiennych. 

Na terenie tym odbywa się także festiwal jazzowy, który wywiera szkodliwy wpływ na 
przyrodę i narusza przepisy dotyczące sieci Natura 2000. Składający petycję zwrócili także 
uwagę na to, że wbrew zapewnieniom właściciela, który twierdzi, że budynek został 
postawiony i jest wykorzystywany jedynie dla celów magazynowych, reklamowany jest on 
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w prasie i Internecie jako kwatera ekologiczna, o czym świadczą dołączone do reklam zdjęcia 
w pełni umeblowanego lokalu. 

Po zwiedzeniu terenu delegacja udała się do Smolanu na spotkanie ze Stefanem Staykovem, 
gubernatorem obwodu Smolan, i z Dorą Yankovą, burmistrz Smolanu. Delegację przywitała 
demonstracja zwolenników rozbudowy infrastruktury na górze Perelik. Po raz kolejny 
delegacja odniosła wrażenie, że demonstrację zainscenizował przypuszczalnie organizator 
przedsięwzięcia. 

Gubernator wyjaśnił sytuację w odniesieniu do góry Perelik i podkreślił, że władze regionalne 
i lokalne Smolanu w pełni przestrzegają unijnego i bułgarskiego prawa. Dora Yankova, 
burmistrz Smolanu, wyjaśniła, że plan zagospodarowania przestrzennego z 2000 r. obejmuje 
jedynie drogę dojazdową na ten teren. Przeprowadzono OOŚ, zatwierdzoną przez poprzedni 
rząd, a w 2001 r. odbyły się konsultacje społeczne. Ośrodek turystyczny rozważa się jako 
ewentualność. Po przystąpieniu Bułgarii zaproponowano okrojony plan. Nowe plany muszą 
być zgodne z przepisami dotyczącymi sieci Natura 2000.

Obecnie nie planuje się budowy ośrodka sportu i turystyki na górze Perelik. Uzyskano 
pozwolenie na tymczasowe wydarzenia (festiwal jazzowy) i zgodę na postawienie budynku. 
Budynek służy do przechowywania sprzętu. Wprowadzono zakaz jakiejkolwiek dalszej 
budowy na górze Perelik. Skargi organizacji pozarządowych rozpoznaje obecnie sąd 
administracyjny. 

Prawo ochrony środowiska jest przestrzegane, a sprawa góry Perelik nie jest przedmiotem 
żadnego sporu politycznego. Sieć Natura 2000 nie wiąże się z całkowitym ograniczeniem 
działalności i należy dążyć do równowagi pomiędzy działalnością gospodarczą a przyrodą. 
Nie ma żadnych konkretnych planów, jedynie hipotetyczne koncepcje rozbudowy. 
Organizacja festiwalu jazzowego nie przynosi żadnej szkody. Krzewy jałowca wycięto na 
potrzeby rolnictwa i dotacji UE. W odniesieniu do zarzutów o nielegalną wycinkę drzew na 
tym terenie burmistrz stwierdziła, że kwestia ta nie należy do kompetencji władz gminnych, 
ale leży w gestii agencji lasów. Zauważyła ona również, że wycinka drzew była posunięciem 
niezbędnym do uzyskania dotacji w ramach WPR (tereny do wypasu zwierząt).

W kwestii kontaktu pomiędzy składającymi petycje a władzami burmistrz oświadczyła, że 
osoba, która złożyła główną petycję, nie mieszka w Smolanie i nigdy nie skontaktowała się 
z gminą. Przewodnicząca zauważyła, że składający petycję nie musi mieszkać na danym 
terenie oraz że ważne jest utrzymywanie kontaktu i budowanie zaufania. 

Przewodnicząca powtórzyła, że zgodnie z konwencją z Århus składającym petycje należy 
udostępniać wszelkie dokumenty dotyczące góry Perelik, oraz podkreśliła znaczenie 
komunikacji. Burmistrz zapewniła, że wszelkie informacje będą udostępniane. 

Następnie głos przekazano właścicielowi budynku na górze Perelik. Przewodnicząca 
przerwała dyskusję, zważywszy że delegacja nie pozwoli się wciągnąć w lokalną politykę, 
a upoważniona jest do rozmów z władzami i ze składającymi petycje. 

2 lipca

Powrót do Sofii i wizyta na terenie składowiska odpadów w Suhodole, gdzie na delegację 
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czekała grupa około 40 składających petycje i mieszkańców. Spora część terenu jest 
zapełniona, ale w jednym miejscu wciąż możliwe jest składowanie odpadów. 

Delegację zaproszono do zwiedzenia sortowni odpadów, która sprawiała wrażenie 
uporządkowanej specjalnie na wizytę. Pracownicy sortowali odpady, ręcznie wybierając 
papier i plastik z przenośnika taśmowego. Nie mieli na sobie rękawiczek i masek ochronnych. 
Kierownik poinformował, że w sortowni sortuje się tylko odpady komunalne z Sofii 
w poszanowaniu przepisów. Zdaniem składających petycję celem wizyty w sortowni miało 
być wprowadzenie delegacji w błąd, a sortownia jest zdecydowanie za mała, aby przyjąć 
codzienne ilości odpadów, które normalnie są bez sortowania wyrzucane bezpośrednio na 
składowisko odpadów. 

Uwagi ogólne 

W trakcie wizyty delegacja zauważyła wyraźny brak komunikacji pomiędzy władzami 
a składającymi petycje. Ogólnie rzecz biorąc, ci pierwsi twierdzili, że plany i działania są 
w pełni zgodne z bułgarskim i unijnym prawem, ci drudzy zaś twierdzili coś przeciwnego. 
Delegacja zauważyła, że zarówno w przypadku Riły, jak i Perelika rzeczywista sytuacja na 
miejscu znacznie różniła się od sytuacji opisywanej podczas spotkań z władzami.

Władze często wydawały się nie uważać składających petycje lub organizacji pozarządowych 
za godnych rozmówców, zwłaszcza gdy osoby te lub organizacje nie są z danego regionu, 
a ponadto często odnoszono wrażenie braku woli nawiązania dialogu. 

Składający petycję oraz przedstawiciele NGO byli, ogólnie rzecz ujmując, dobrze 
przygotowani i dysponowali szeroką wiedzą. Swoje stanowisko przedstawiali w sposób jasny, 
przytaczając fakty, liczby oraz dokumenty potwierdzające ich zarzuty. 

Osoby składające petycje/ organizacje pozarządowe często wyrażały także brak zaufania do 
władz, w tym sądów. Może to tłumaczyć, dlaczego zdecydowały się zwrócić bezpośrednio do 
instytucji europejskich, mając nadzieję i oczekując, że interwencja „Europy” zdyscyplinuje 
władze.

Niektórzy składający petycje byli sfrustrowani i rozczarowani, widząc, że duże nadzieje, jakie 
pokładali w „Europie”, nie zostały spełnione. Delegacja wyjaśniła, że rządy krajowe muszą 
wdrażać i stosować prawo UE oraz że „Europa” nie jest organizacją policyjną, którą wzywa 
się do niezwłocznego rozstrzygnięcia problemów lub potencjalnie bezprawnych sytuacji.

Sprawy należy najpierw rozstrzygać na politycznym i administracyjnym szczeblu lokalnym, 
regionalnym lub krajowym, poprzez dialog i współpracę pomiędzy władzami a obywatelami/ 
organizacjami pozarządowymi lub na drodze sądowej.

Składający petycje często skarżyli się na mało przejrzyste i ich zdaniem zbyt przyjacielskie 
stosunki pomiędzy władzami a organizatorami przedsięwzięć/ przedsiębiorstwami 
budowlanymi. Delegacja odniosła wrażenie, że taki stan rzeczy rzeczywiście miał miejsce 
w przypadku Riły, gdzie burmistrz i przedstawiciel przedsiębiorstwa budowlanego wydawali 
się być w zażyłych stosunkach, a wniosek ten wypływa z oceny wygłaszanych przez nich 
stwierdzeń oraz z ich zachowania.
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Zauważono, że w wielu przypadkach brakowało przejrzystości w procesie decyzyjnym 
i jasnej informacji dla opinii publicznej. Dobrym przykładem jest plan zagospodarowania 
składowiska odpadów w Suhodole, wciąż niejasny dla składających petycje i mieszkańców.

Wiedza z zakresu dostępu do informacji i dokumentów nie jest wystarczająca. Rozmówcy 
wydawali się wiedzieć o konwencji z Århus, ale nie o prawach, jakie przyznaje, ani o tym, 
kiedy i jak można się na nią powoływać.

Zalecenia

Komisja Petycji:

domaga się, aby Komisja złożyła sprawozdanie z rozwoju sytuacji w odniesieniu do petycji 
dotyczących gospodarowania odpadami oraz dyrektyw ptasiej i siedliskowej (Natura 2000) 
w Bułgarii;

apeluje do Komisji o ścisłe monitorowanie stosowania prawa UE w zakresie gospodarowania 
odpadami i rozwoju infrastruktury w Bułgarii;

domaga się, aby Komisja współpracowała z władzami Bułgarii i udzielała im porad w celu 
dopilnowania, aby informacje i dokumenty były w pełni dostępne, a obywatele byli 
informowani o możliwościach i procedurach konsultacji społecznych/ uczestnictwa i skarg; 

sugeruje, aby Komisja udzieliła porad urzędnikom krajowym i regionalnym na temat 
zarządzania procedurami zatwierdzania dużych projektów infrastrukturalnych obejmujących 
OOŚ i zgodność z przepisami dotyczącymi sieci Natura 2000;

apeluje do władz Bułgarii wszystkich szczebli o włączenie w sposób bardziej czynny 
i przejrzysty obywateli, organizacji pozarządowych, w tym organizacji pozarządowych, które 
uważają one za „nastawione negatywnie”, oraz innych przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego do procesu decyzyjnego, gdyż ci obywatele i przedstawiciele organizacji są 
z reguły silnie zmotywowani, dysponują szeroką wiedzą i ich wkład mógłby przynieść 
pozytywne rezultaty.

apeluje do władz politycznych i administracyjnych Bułgarii o zapewnienie pełnej 
przejrzystości i rozliczalności w przypadku realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

apeluje do składających petycje, organizacji ochrony przyrody i zainteresowanych obywateli 
o aktywność w nawiązywaniu kontaktu z władzami, począwszy od najniższego szczebla 
administracyjnego i politycznego, aby poprawić komunikację i zaufanie, jak również w celu 
nawiązania konstruktywnego dialogu.


