
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

„  соФИЯ

вх.2.2,ван оАвойвовсавеваввааобанав азавововвававловвевов"

РЕЦЕНЗИЯ 4.2..22,
върху дисертационентруд за получаване на научната степен „доктор на науките”

в област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“,
професионално направление Шифър 6.1 „Растениевъдство“, научна специалност
“Почвознание“.

Тема и автор на дисертационния труд: “Методика за бонитировка и
категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България”, автор - проф.
д-р инж. Мартин Димитров Банов

Член на научното жури: Проф. д-р Венета Найденова Кръстева - Пенкова,
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”,
област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално
направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност Почвознание определена за член:
на научното жури със заповед ХоРД 05-67/12.05.2021г. на Селскостопанска Академия.

Кратко представяне на докторанта

Проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов е роден на 09.07.1958г. През 1983г.
завършва ВИАС със специалност инж.земеустроител. В периода 1986-1989г. е редовен
докторант към Институт по почвознание и програмиране на добивите “Никола
Пушкаров”, София. В периода 1989-2019г. работи като научен работник към секция
„Генезис и класификация на почвите”, към същия Институт, като през този период
придобива научните звания доцент (1999г) и професор (2012г). През годините проф.
Банов е изпълнявал длъжността зав. секция, зам. директор, директор на ИПАЗР „Н.
Пушкаров“. От 2019г е избран за Председател на Селскостопанска Академия. Той е
експерт в областите на екологията; възстановяване и мелиориране на нарушени,
замърсени и ерозирани земи и почви; агроекологично земеделие; земеустройство и
геодезия. Проф. Банов е председател на ССА и член на Управителния съвет на същата.
Членува в много български и чуждестранни научни организации. Той е хонорован
преподавател в СУ и МГУ. Има участие в множество работни групи и експертни съвети,
като участва в разработване на програми, стратегии с които се решават задачи от
национално значение. Член е на научни редакционни колегии в 3 специализирани
списания. Проф. Банов е ръководител на 4 бр. успешно защитили докторанти.
Ръководител е на проекти към ССА, участва в международни проекти и има утвърдени4бр. патенти и 5 бр. свидетелства за регистрация на полезен модел. Има отлична
компютърна компетентност и добро ползване на два чужди езика - английски и руски.

Обща характеристика ва дисертацията и автореферата -- обем и структура

Научният труд е написан на 107 страници, в това число 38 броя таблици
представени в текста 25 броя фигури и снимки, 6 броя уравнения. Представени са
приложения в обем на 10 страници.

Обособени са следните раздели: Въведение, Цел и задачи на разработката,
Литературен преглед, Материали и методи, Заключения и изводи, Научни и научно-
приложни приноси, Списък на използвана литература. Към разработката са представени
две приложения: Приложение |.Оценка на земеделска земя с рекултивирана почва обект
„Сгуроотвал, Г. Оряховица“; Приложение 2. Оценка на земеделска земя с рекултивирана
почва обект „Сатурачно поле, Г. Оряховица“. Направен е обстоен литературен преглед,
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като използваните литературни източници са 95 бр. български автори; 14 бр. руски
автори и 52 бр. на западни автори.

В глава Литературен преглед обстойно са представени научните достижения в
областта на относителната оценка (бонитировката и категоризацията) на земеделските
земи и прилагането им в практиката до наши дни; представена е системата на ФАО, в
която е отбелязана разликата между количествени и качествени класификации, а също
така между актуалната и потенциалната пригодност на земите за земеделско ползване.
Тази система дефинира концепция за “типове земеползване” (апд шЧНгайоп Фурев) и
препоръчва класификации на база оценки за отделни специфични видове земеползване
(саззсаНопз о! 1апдз Юг а зресс и5е). Представени са 3 основни фази за достигане на
почвената оценка: Събиране на данни за характеристиките и/или качествата на
земеделските земи; Определяне изискванията спрямо определен тип земеползване при
което натрупаната и първично подготвена климатична информация и тази за ландшафта
и почвата, се обработват поотделно; достигане до относителна оценка “вепзи зшсюо” чрез
съпоставка на резултатите от предходните две фази. През тази фаза по системата на
ФАО се извършва конкретна оценка - “зепзи 511с0” на земеделската земя, за конкретен
тип земеползване.

В литературния преглед подробно са описани видовете промишлени дейности,
при които се извършва нарушаване и унищожаване на почвената покривка и
необходимостта от прилагането на рекулгивационни дейности. При Минно-добивна
промишленост- чрез класически открит метод, при който се предизвикват най-осезаеми

нарушения на земната повърхност. При него обемът на иззетите земни маси обикновено
е3 до 5 пъти по-голям от този на добитите полезни изкопаеми и засегнатите територии
заемат площи до 3 000 Па при дълбочина на разработване до 800 т. При откритите мини
се изменя хидрогеологията на граничещите с кариерите и рудниците територии,
нарушава се структурата на почвата, ускорява се развитието на ерозионни процеси,

„

което предизвиква нарушения на земната повърхност на големи територии около
мините. В много от минно-добивните райони се установява и замърсяване на
дренираните подпочвени води, което ги превръща в отпадъчни. Класически подземен
метод и Геотехнологичен метод предизвиква големи нарушения и изменения на
ландшафта и почвената покривка- почвите са подложени на химичното въздействие на
работните разтвори, което води до цялостно унищожаване на хумусния им хоризонт и
замърсяването му с радиоактивни елемени. Посочено е, че при преработката
(обогатяването) на рудните полезни изкопаеми се отделят отпадни продукти, които се

натрупват в хвостохранилища, пепелохранилища, шлакоотвали (сгуроотвали) и др.
Изграждането на линейни обекти ->автомагистрали, пътища и ж.п. линии;
тръбопроводи-газопроводи, нефтопроводи, водопроводи; електрически далекопроводи,
лифтове, влекове и др., също води до увреждане на почвата. В литературния преглед са
описани методите на техническата и биологична рекултивация, като са представени
данни от научни публикации за класификационни схеми на почвите при полагане на
хумусен хоризонт, класификация на геологични материали, използване при
рекултивация. Разгледана е възможността органични утайки и отпадни материали да се
прилагат при рекултивацията на земи; Описана е технология за рекултивация на терени,
използвани като депа за съхраняване на отпадни продукти от ТЕЦ - сгуроотвали от
пепелина. В литературния преглед са разгледани съвревменни научни публикации и

статии от учени и специалисти, които се занимават с проблемите на рекултивацията-
технология, подходящи материали, проучвания на проблемните терени и т.н. Проф.
Банов е направил справка и в доктората ползва най-съвременните достижения на науката
в тази област.Той не е пожалил сили и време за това докторската дисертация да добие

един цялостен и завършен вид и да ни се представи една съвременна методика за
бонитетна оценка на рекултивирани почви.



Научният труд е структуриран в 8 основни раздела, оформени са изводи и

приноси. Резултатите са представени чрез много фигури и таблици, които дават ясна
представа и улесняват ползването на данните. Таблиците и фигурите са коректно
номерирани, така, че ползвателя не може да се обърка при четенето на този труд.

Представеният автореферат отразява обективно структурата и съдържанието
на дисертационния труд. Написан е на 37 стандартни страници, стуктуриран е добре,

илюстриран с таблици и фигури. Така представен, авторефератът дава пълна представа
за разглеждания в дисертационния труд научен проблем, неговата същност и целите на
изследването, методите на изследване, обектите и получените крайни резултати.

Актуалност на проблема

В последните 50 години, както у нас - така и в света, се установява
непрекъснато намаляване на обработваемия и необработваемия фонд на земите, което с
в пряка зависимост от интензивното развитие на обществото и индустрията. Загубите на
селскостопанска земя показват, че относително голям дял е зает от земи, отчуждени и

нарушени от минно-добивната и преработвателна промишлености. В България 24 113.4
Па земи са нарушени вследствие на минна дейност и само 8 252.9 Па са рекултивирани.
След тяхната рекултивация, която се извършва по определени технологии, голяма част
(особено в равнинните райони) отново се връщат като земеделски земи.Тези обективни
фактори налагат изучаване и прилагане на рекултивация на почвите като особено важен
клон от науката и практиката. При очертаващите се в световен мащаб климатични и
екологични проблеми (все по-голяма необходимост от нарастване на производството на
храни и все по-голямо производство на енергия), съхраняването и опазването на
земеделските земи е много важно и трябва да се подкрепя. Така, че е наложително,
нарушените от човешка дейност земи своевременно да се рекултивират и колкото се
може по-голяма част от тях да се върнаг като селскостопански площи. Рекултивацията
включва разнообразни техники, които връщат обекта във възможно най-близка до
природната му форма, след което може да се използваза отдих, спорт, туризъм, аграрни,
лесовъдни и други цели. При рекултивирането на определен терен се изготвя проект в
който са отразени определени етапи: установяване характераи степента на нарушаване;
наличност, количества, качества (или липса) на депониран хумусен материал от преди
нарушаване на почвената покривка, извършване на техническа рекултивация,
биологична или ремедиация. След извършване на горепосочените дейности, при
рекултивираните почви, предназначени за връщане във фонда на земеделските земи,
трябва да има и стойности за „бонитетна оценка и категоризация“. Кьм момента не се

прави бонитетна оценка на земеделски земи от рекултивирани почви. В представената
ми за рецензия разработка, авторът си поставя за цел -да разработи Методика за
бонитировка и категоризация на земи с рекултивирани почви предназначени за
възвръщане към фонда на земеделските земи в България.

Задачите чрез които са решени поставените цели са написани кратко, точно,
добре формулирани и научно обосновани. Те са свързани с: 1. Представяне на
използваните методики в разработката; 2. Подбор на определени поземлени

: характеристики (почвени, подпочвени, агроклиматични), чрез които се извършва
бонитировката; 3. Определяне на алгоритми (бонитетни скали и уравнения) за

" бонитировка “и категоризация на земеделски земи с рекултивирани почви, 4.

Представяне на модел за хармонизация с резултатите от оценки на земи с ненарушени
почви; 5. Разработване на софтуер в среда на Мз Ехсе! за работа с новосъздадената
методика; 6. Прилагане на новосъздадената методика при 2 обекта със земи с

рекултивирани почви предназначени за земеделско ползване.



Литературна осведоменост и теоретична подготовка на кандидата

В представения научен труд се дава информация за съвременни разработки във
връзка с разработената тема. Освен голямата по обем литературна справка в доктората,
трябва да отбележа, че проф. Банов има много добра литературна осведоменост,
теоретична и практическа подготовка по въпросите за рекултивация на земите.
Основната му работа през годините като научен работник е точно в тази сфера. Той
добре познава теренната работа на почвоведа, има представа и лично е изследвал и
консултирал дейностите по рекултивация на много засегнати от антропогенна дейност
земи на територията на страната. Запознат е много добре с проблемите на терените в

района на „Марица-изток“ и други обекти нарушени от миннодобивната промишленост,
извеждал е полски опити в тези райони. Той има пълна информация какво е направено и

„

какво предстои да се прави по въпросите на рекултивация за нашата страна, като цяло.
Този практически опит той влага в представената ни методика. Считам, че той в момента
е водещ учен по въпросите на рекултивация в страната.

Методичен подход

Разработката има методичен характер. Тя представлява система за актуална и
потенциална относителна оценка на рекултивирани почви, предназначени за включване
в аграрното производство, като се достига до оценка и класификация по обща
пригодност за земеползване.

Разработени са скали за основни климатични, почвени и релефни показатели,
които определят качеството на почвите за земеделско производство. При оценката се
ползва „лимитационен метод“, където най-неблагоприятният фактор е решаващ за
общата оценка, особено ако той не може да бъде поправен чрез човешка намесат.е. чрез
прилагане на мелиративни мероприятия, напояване, наторяване, подравняване и т.н.
Когато неблагоприятните условия могат да се поправят чрез прилагане на всякакъв вид
агрономически мероприятия - общата оценка на рекулгивираната почва може да се
ПОВИШИ.

„Най-голямото ограничение“ може да бъде отстранено чрез човешка намеса и
там, където този фактор е поправим, бонитетната оценка се преизчислява към по-добра.

Оценките са представени, не с числови изрази и стойности, ав 5 нива: Г.0-
няма ограничения; Г, 1 - незначителни и леки ограничения; Г, 2 - умерено изразени
ограничения; 1.3 - строги ограничения и Г, 4 - много строги ограничения.

Дисертационният труд представлява разработване на методика за оценка на
рекултивирани почви (земи - защото в бъдеще ще се ползват за земеделско
производство). Те са разположени в различни части на страната и носят релефа и
климата на прилежащата територия. Методиката не дава оценка за пригодност на
рекултивираната земя за определена култура, а дава оценка за обща пригодност за
ползването й като земеделска земя.

В представената методика за актуална и потенциална относителна оценка
(бонитировка) на земи, се достига до крайна (сумарна) оценка и класификация по обща

пригодност за земеползване. Разработената система ползва лимитационни методи
препоръчвани от ФАО, които отчитат броя и степента на съществуващите ограничения
за определен набор поземлени характеристики. Авторът отбелязва, че разработената
методика се основава на изследванията на физико-химичните характеристики на
рекултивираните почви в редица райони на страната - Мини „Марица-изток“, Мини

Перник, Мина „Чукурово“, хвостохранилищата, разположени на територията на Асарел-
Медет, Згориград и др.



Представени и приложени за методиката са 13 бр. Поземлени характеристики
групирани в 6 групи, които са разпределени както следва: |. Агроклиматични условия-
активната температурнасума за периода със средни денонощни температури на въздуха
#> 10 ОС; валежи за периода юни - август; 2. Релефът и каменистостта на почвата-
наклон на релефа(90); каменистост на орен слой на почва (камъни и чакъл в орницата) 3.

Дренажни условия-текстурната диференциация на почвения профил, нивото на
подпочвени води; 4.. Почвено плодородие- механичнияг състав на почвата (чрез
съдържанието на физична глина по Н. Качинский, 1958); дълбочина на почвен профил;
почвената реакция; хумус; 5.Засоленост и/или алкалност на почвата-съдържание на
водноразтворими соли (концентрация 9/0),съдържание на обменен натрий; 6.

Замърсяване на почвите с тежки метали и токсични елементи съобразно пределно
допустимите концентрации (ПДК) по БДС.

Авторът посочва, че ползването на методиката е в последователност -
събиране на първични данни за поземлените характеристики, индивидуални оценки на
характеристиките по>разработените бонитетни скали, обобщаване и крайна
класификация на оценената земя. Обобщената таблица, в която се нанасят първични
данни (в числени стойности) на избраните за участие в оценките поземлени
характеристики, е много удобна за работа, тъй като при нанасяне на данните веднага
може да се види в коя група има ограничаващи или неблагоприятни характеристики.

Значимост и убедителност на получените резултати, интерпретации и
изводи

На българската аграрна наука и практика е необходима методика за
относителна оценка на почвите след тяхната рекултивация. Предложената методика
отчита най-новите научни достижения в Европа и същевременно е съобразена с

препоръките на Световната организация по прехрана на населението (ФАО). Крайният
резултат е съпоставим с използвания вече в практиката параметричен подход.
Създадената „Методика за бонитировка и категоризация на земеделски земи с

рекултивирани почви“ е оригинална, ново разработена система за относителна оценка и
бонитетна класификация на рекултивирани почви, вписани в земеделския фонд.
Избраният интегриран „Метод на ограниченията с отчитане на техния брой и степен на
изразеност“ е препоръчван от ФАО, но не е прилаган в България. Използваният подход
осигурява оценка на „общата пригодност на земите за земеползване“ спрямо
изискванията на голям набор земеделски култури, каквато оценка до настоящия момент
у нас не е правена. В методиката са избрани 13 поземлени характеристики, каго данните
за тях са достъпни в почвоведските проучвания. Практическото използване на
методиката е показано в Приложение | и 2 . Приложението е част от широко
използвания и достъпен софтуер М5 Ойсе. При наличие на коректно събрана база

първични данни може да бъде ползвана успешно от администратори, земеползватели,
собственици на земя и пр. Препоръчително е първите оценки да бъдат извършени
непосредствено след рекултивацията, при предаване на почвите за селскостопанско
ползване. В Приложения | и 2 са приведени два такива примера за рекултивация на
сгуроотвал и сатурачно поле в землището на гр. Горна Оряховица. Примерите са един
опростен вариант за възможностите на методиката, защото обектите са в непосредствено
съседство, т.е. агроклиматичните условия са еднакви, почвените материали за
рекултивация са идентични и почвено замърсяване (необходимост от ремедиация) няма.
Като се сравнят оценките на околните земи с ненарушени почви с тези в обектите на
рекултивация се вижда, че рекултивацията е проведена изключително успешно и по
качества антропогенно създадените почви съответстват напълно на агроландшафта.
Авторът препоръчва тези първи оценки да се изискват и отчитат на държавно ниво,за да
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се създаде база данни за рекултивираните почви, каквато имаза естествените. Оценките
са важни и за преките производители, като технологичен ориентир в тяхната дейност.

- След известен период време, но не по-късно от 5 години и не по-дълъг от 10 години, е

препоръчително да се извърши още една оценка. Тя е в интерес на стопанисващите
земята производители, за да се види как се променят характеристиките на почвите и при
неблагоприятни стойности да се помисли за промяна на растениевъдните технологии.

Създаден е софтуер, който е удобен за работа, той ползва пълния набор данни
предвидени в методиката и едновременно дава резултати както от инидивидуалните
оценки, така и от общата бонитировка и категоризация в двата аспекта - актуална и
потенциална оценка. Това го считам, за значителен принос в докторската разработка.“

Предложението да се прави оценка на рекултивирани терени, веднага след като е
проведена техническа рекултивация и в последващи периоди е уместно, тъй като ще се
проследи протичането на благоприятни (или неблагоприятни) процеси в почвите.
Например може да се проследят процесите протичащи в рекултивирани терени в
почвите около Марица-изток и поведението на жълто-зелените глини в продължение на
„10-годишен период- т.е. провеждане на своеобразен мониторинг.

В докторския труд е разработена оригинална и съвременна методика за оценка
на рекултивирани почви. Тя е необходима, полезна и ще намери практическо
приложение, поради необходимостта обективно (чрез сравняване на показатели) да се
оценяват определени почвени свойства и фактори с оглед определяне на условия,
оптимални за развитие на растителни видове при рекултивирани почви.

Приноси на дисертационния труд

Приносите на докторския труд са в пълен синхрон с поставената цел, а именно

- да разработи Методика за бонитировка и категоризация на земи с рекулгивирани
почви предназначени за възвръщане към фонда на земеделските земи в България.
Приемам научните и научно-приложните приноси като верни и резултат от проведената
научна работа. Докторският труд се отличава с актуалност, оригиналност в подходите и
ще спомогне за категоризацията на рекултивираните земи. Гой покрива всички

наукометрични изисквания за голям докторат и е много полезен и приложим за
практиката.

В докторската разработка са оформени 11 научни и научно-приложни приноси.
Приемам ги като значителни и лично дело на проф. Банов.

-Теоретично и практически е разработена система за бонитировка и

категоризация на земи с рекултивирани почви, предназначени за производство на
растениевъдна продукция. Тя определя „обща оценка по пригодност на земите“ (не за
земеделски култури). Чрез „Методиката“ има възможност да се определи актуална и

потенциална (при различни нива на вложения) относителна оценка на обекта на.
изследване.

- За пръв път у нас е адаптиран за работа пълният вариант на „Гапд Еуашаноп
Тлгойанопз Мещой“ препоръчван от ФАО („Метод на ограниченията чрез отчитане на
техния брой и тежест“).

-Подбрани са 13 поземлени характеристики обособени в 6 групи, които се

ползват за бонитировката, това е важно за обективността на оценките. Така в

максимална степен е изключена възможността за недооценка и/или препокриване
(двойна и тройна оценка) на отделните характеристики.

-Разработени са 12 броя 5 степенни бонитетни скали за индивидуални
актуални оценки на поземлените характеристики. |

-Разработени са 8 броя 5 степенни бонитетни скали за индивидуални
потенциални оценки на поземлените характеристики.



-Препоръчан е адаптиран метод за средно претегляне на данните за текстурата
на почвите (механичният състав) в коренообитаемия слой.

-Разработено е уравнение за установяване на степента на замърсеност на
почвите с тежки метали и токсични елементи и определяне на водещия замърсител (с
най-голяма концентрация).

- Разработена е класификационна схема за общата пригодност (актуална и
потенциална) за земеделие на рекулгивираните почви.

Като Научно-приложни приноси определям следните:
-Разработената схема за адаптиране на резултатите от оценките, получени чрез

предлагания лимитационен метод към такива, очаквани от параметричен метод
- Разработеният софтуер за практическа работа на методиката.
- Експериментирането на резултатите, което доказва, че ново разработената

„Методика за бонитировка и категоризация на земеделскитеземи с рекултивирани почви
в България“ може да бъде прилаганав практиката.

Публикационна активност и оценка на качеството на научните
публикации

По дисертационния труд авторът е представил общо 23 броя научни статии - 3

броя са публикувани в ”Почвознание, агрохимия и екология”, 3 бр. публикувани в сп.
Вшрапап Хошпа! оЕ Арпсшига! зстепсе, 1 бр.- сп. „ВШрапап Сеорцузса! Гошта!”, 1 бр.
Ръководство; 15 бр. - публикувани в други научни списания и конференции. В 10 бр.
научни публикации проф. Банов е водещ автор. Научните статии и „Ръководството за
рекултивирани земи” са по тематика свързана с дисертационния труд.

Критични бележки, въпроси и препоръки към кандидата

Като препоръка, мога да отбележа да се експериментира в бъдещи разработки
включването и на други характеристики - влагообезпеченост, водопропускливост на
почвените пластове, за да стане оценката на почвата по-обективна.

Въпрос: Има ли информация какви площи от рекултивираните земи в България
се връщат обратно като земеделски земи (а не само като рекултивирани)?

Какви култури се отглеждат върху тях и какви добиви се получават?
Имате ли данни с какъв процент се намалява добива на културите при

рекултивираните терени в сравнение с добивите получени от тях от заобикалящите ги
зонални почви (например за житни)?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Въз основа на приложените, от докторанта, методи на изследване, правилно

изведените експерименти и направените обобщения и изводи считам, че представеният
дисертационен труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за условията и
реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ССА,
което ми дава основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО.

Въз основа на гореизложеното, предлагам да се присъди на проф. д-р инж.
Мартин Димитров Банов научната степен “доктор на науките” в област на висше
образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление
Шифър 6.1 „Растениевъдство“, научна специалност “Почвознание“.

19.05.2021 г. ИЗГОТВИЛ РЕЦЕНЗИЯТА: проф. д-р Венета Кръстева
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Ш. 15 аштр шефщод Ше гетоуед уощшпез о? еагйа пазз аге 3 10 5 Ппез Мррег Шап Ше
ехиастедизе  ! ехсауаЦопз, апд Ше аНестед 1егтйопез аге пр 10 3 000 Па ап 800 па деер.
Ореп шшштр сБрапрез Ше Будгоредоруоп Ше пшшр 5йе апд Ше (егйопез Богфепор Шетр зйе, датарез Ше зиисише оЕ зо, ассейегаез Ше деуейортет оР еговоп ргосеззев,ми сапзез дашарез оп Ше еаг, зш/ асе оп |агре 1еггиопез агошШе што зИе. п тапу
ореп-шшштр гер!о05 15 дейестед ройиноп о? Ше ипдегргошой ууайегв Нагишпо Шепа по умаз!е
маегв. Те с1аз81с шдегргош пшшр тейод ап геоесрпоотса! што тещод сацзе
таог датарез ап срапрез 10 Ше |апдзсаре апд зосоуегаре - Ше 5015 аге зшуес!ед по Ше

, свеписа! шорас! оЕ Ше изеф спеписа! зошноп, у/шсЬ 1вайз (0 сопр!е!в дезиисНоп о? Ше
Битиз Бопгоп апд Из роПийоп ула гафоасНуе ешешв. Ошо Фе ргосеззшр (епистеш)
оЕ огеза 101 оЕ мазе ргодисаге ге!вазед, ус! аге зогед ш айшпрз ропдз, аз ропз, Зар
дипрв ап офегв. Сопзписцоп оЕ пеаг шКазписие - тпоюгуаув, гоадз ап гаПтоадз,
рретез, еесшса! в, Тоуу Ппез ап оЩетз а150 |еад 1о дашарез оп Ше з015.Тпе Гегайге
теуеуг дезспЬез Ше пефодз о  1есбпо!отса! ап Бтоортса! те-сШшНуаноп ап ргезешв даа
Нот зсепЦйс гемеуив оп Ше с1аз5саНоп оЕ зо15 Базед оп гелаШпро Ше Пишиз Воп20п,
с1азз1саНоп оЕ реоотса! шайепа!, изаре оЕ Ше зо015 айег ге-сШшПуайоп. А геуеуу 15

репоптед оп Ше орНопз оЕ и5шщр ограшс з14ге апмазе тайепа!5 1о ге-сШпуав апров.
А дезспрЦоп15 таде о 1есрпоогуизед 1о ге-сийгуайе 1апд роб изед аз деро! Ког Зогшр
мазе тайепа!в Кот Трегта!-Еесшс Роууег Рап-З1ар згогаре 5йез апазй згогаре зйез.

Те Глегашге гейеуйюсизез оп сошепрогагу зпепис рибПсаНопз ап аг!с!ез,
уси дезспЬе Ше ргоетз оЕ ге-сШпуайоп есрпо!орез, зийае тайепа!в, гезеагоц об

“ ргоМетайс 1еггашв, ейс. РгоЕ. Вапоу аз сошр!е1ед а зшштагу о! Шезе ап изез ш 15 Шез15
.

Ше |аезвсепийс шетодв апд ргосеззез ш 015 Бе|4.Не Цаз по! зрагед еНоп! апд Че Рог Н15

Шез1в то Бауе а сошр!е!е апд Ап5Пед зписге ап10 ргезеш а сощепрогагу шешод о# з01
суацаНоп оГ те-сийтуайей 5015.

Те Шез1в15 згисиигед ш 8 шаш зесЦопз, дезспЪшщр сопс51005 апд сопшБиНопв.
Те тезийв аге ргезешед Шгоцрй а пштЬег о  зспетев ап (аЮ1ез, уШсй ртуеа с|еаг 1деа ап
епа|е Ше изаре оР Ше даа. Те зсБепоез апТаБ1ез аге Фу пиете, зо Ша! Ше изег саппо!
Бе пзгаКеп уШе гелеулшро Ше Шез!з.

Те ргезещеф ашо-аБзшас: обеспуеу гейесв Ше зшисииге ап сощепв оЕ Ше
Шез15. 1: 15 ргевешед оп 37 ууе( зиисигед з(апдаг! рапев, сопр!е(е4 ул таМез апд зсветез.
Ргезешед ш 15 уау Ше ашо-аБзшас! р1уез сопар!ейе 14еа оЕ Ше зстепийс1551е5 дезспЬед ш
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Ше Шез15, И5 еззепсе, Ше ашз оРе гезеагс1, Ме пещойз оЕе тезеагс1, Ше обесв ап Ше
Бпа! тез.

Кейсуапсе ог Ше ргоеш

ш Ше 1а1 50 уеат ш ВшШрапа ап ууойдулфе а десгеазе ш Ше Тапотр ап поп-
Гаготр 1ап95 15 обзегуед, уйМсв 15 ш Фес! гйаноп 10 Ше, иМепяйуе сТуП апЯ тдознча!
деуйортшеш. Те 1055 оЕ арпсийшга! 1апйз зроууз аа шаог рап 15 1056 Фие 10 1апд5
дагоарей Бу пшитр ап ргосеззшр шдизщез. п ВШраца 24 113.4 Ва обапЯ агедашаред дие
10 тр асцушез апд опу 8 252.9 Па аге ге-сШНуа!е4. Айег Неш те-сшпуаПоплушси 15

репоптед аз рег зресс 1есипоору, а тауог рап! оЕ Шезе 1апдв (пану на раш гертопз)аге
араш гератед а5 арпсшига 1апдз. Твезе обуесНуе #асбогв шарозе зшдушр апд аррушр Не
те-сиуапоп оЕ 5015 аз а Меу ипропап! Ъгапс. о? зсепсе апргасНсе. ГлооКщо, Когугата 10
Ше ехрапдтв сШпа!е апесо!0р са! ргоетз ууопдулде (псгеазтр детапа о ргодисПоп оКоодзапд епегру) Ше ргезегуаНоп ап рго!есНоп о? арпсшита! 1апдз 15 МеШу паропап! ап
шиз: Бе зпрропед.Тегебоге, 1 15 тапдабогу Ще 1апдз дагааред Бу Ншпап асцуйу 1о Бе ге-
сшпуайед пт а Нпеу таптег, ап4 а5 писоЕ Шепа 10 Бе гешз(а!ед а5 аойсшНига! ПапЯз. Гпе
те-сШпуаноп тшс!идез уапоиз |еситдиез Ушев гетз(а!е Ше 1апдз аз поцс|. а5 роз51е 10 Шет
опата! Ка, з0 забзедиепу Шеу сап Бе пзед (ог тесгеаноп, зрог!, арпсшиге ап обег
ршгрозез. Уреп Ше ге-сШЧуайоп оЕа зресс ап рю!акез расе, а гоадтар 15 Деуеторед,
меса шси4ев зеуега! зарез: дейбепашшр Ше сНагасег ап 1еуе! о дашаре, ргезепсе,
дпапийез, диаШу (ог |асКк оЕ диаШу) оЕ дерозйей Пшпиз пайепа! Беботе Ще зосоуег ууаз
датаред, ребопотр оЕ 1есииса! ге-сНуаНоп, Борса! ог те-тефаНоп. Айег Ме аБоуе
аспуез (аке расе оп Ше те-сшГуаей зой5, Ша! аге дие 1о Бе гешя(а!ед аз арйсийшта! 1апдв,
Шезе Гауе Го Бе суащае4 аз рег Ше сгиепа оЕ “зо еуашаНоп апд са!вропгаНоп”. Сштепйу
по 501 еуашаНоп15 регюгтед оп арпсшиа! Папул! те-ситуайей 5015. а Ше Шез?з, уймсв
15 ргезешед Юг шу геМеу, Фе ашвог зев ап аша - 10 Деуйор а Мейойнс Ког зоП еуащаноп
апд сайвропгаНоп о! 1ап45 ул ге-сШшНуа!е4 зой5, Ша аге 10 Бе гешяаед ш Ше Яшд об
арпсийшга Чапдв ша Вшрапа.

Тпе 1азК регоптед, т. огдег 10 геас Ше дезтей ашаз, аге утщеп сопс!ве, ршпсша!,
ме опишаап зсешсаПу вгошидей. Тпеу аге геййа(е4 улй:1. Ргеземайоп о! Ше
тетодв изед ш Ше тезеагсй; 2. ейесНоп о? зресс |апй срагасейзНсв (501, зиб-воЦ, арто-
сшпайс) усв аге изед (0 рейюпа Ше еуашаНоп.; 3. вейтр аро груйшаз (зо1 еуашайпоп
сПав апй едиаНопз) Рог 501 еуашайоп ап саберопгайоп о! арйсийита! 1апйз уй. ге-
сшуае4 зойв.; 4. Ргевеййшр а тоде! Гог сопрагпр е геви!в 1о Ше еуащаНоп о1апЯз уин
шдатаред з015.; 5. Пеуйоршр а М8 Ехсе! дайаБазе 10 рейога Ше еуащанопз аз рег Ше
пеулу деуегоред тейщоф с.; 6. Аррушр Ше пеуйу деуейюред шейойс 10 2 1апй роб улйА те-
сшПуайед зо15 имепдед Ког арпсшига! изе.

“

Г.Мегайикге Кпоти!едре апд Шеогейса| ргерагайоп о! Ше сапдйа!е

Тпе ргезеед Шез15 втуез шогпайоп Юг шодет деуйоршешв ш Ше ргевешед
Шете.Арап Вот Ше |агре уощте о? Негание зошгсев изей ш Ше Шез15, 1 тоз! пое Тай
РгоЕ Вапоу Баз а уегу роод Кпоуедре о! Шетане зошсез, Шеогейса! апд ргасНса!
ргерагайоп оп ге-с/НуаНоп о? 1апдз. Н15 таш угогк т Ше уеагв аз зепс деуеборег аге
ехаспу ш 15 Не!4. РгоЕ. Вапоу 15 уе асдпапиед ул Ше Пеууогк регогаей Бу Ше 501-
зсеп!зЬ, Баз Ше Кпоуйедре ап Наз регвопайу ехрогей ап сопзиеф Ше ге-сЧуаноп
аспушез ш шапу оЕ Ше 1ап45 ш ВшШрапа, датаред Бу мдизша! аснуйу. Не 15 уегу зуей
асдиапиед ив Ше ргоМетз оЕ Ше 1апдз ш Ше “Магиза-ГоКк” Базш ап ощег 1апдз,
датарефЬу пиар асцутез. Не аз регрогтеф Яе!4 гевеагсй ш Шезе агеаз. Ргой. Вапоу Наз
т репега АШ шогтайоп о? уа! Баз Бееп допе ап туба! 15 раппей 1о е допе па 1епоз ог
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ап те-сийуацоп ш Вщрапа. ТМ 15 ргасЦса| ехрепепсе, уси Бе изев (0 деуейор Ше

ргезепед еуашаНоп шеШод. | ЬеПеуе РгоЕ. Вапоу 15 сштепНу а |еафтр зсепизба Вшраца ш.

епо1апд ге-сШуайоп.

Мешодпса! арргоас

Те Шез1в Цаз а шещофпса! арргоас!. П! еззепсе И 15 а зуз(епа оГ астша! ап ро!епца!
тейайуе еуашаЦцоп оЕ ге-сШуайе4 5015, ийепдед Рог арпсшига! ргодисНоп, ап Шезе аге
суаша!ед апд с1аз51ед ассогдшр 10 Ше репега! с1аз5саноп оЕ арпсийига Папдв.

СВапв хуеге Феуборед Гог Базс сПта!е, зоП ап4 1апд шфсайотв, ус дейепише
Ше дпаШу о 5015 Рог арйпсшига! ргодисЦоп.Те з01 еуашаЦоп 15 тайе изпо Ше “иойаноп
тефо” удиси сопяетз Ше поз шиауогае Расог (Шшиайтр #астог) аз дестуе Гог Ше Тоа!
суашайоп, езресаПу Е 15 Еасог сап по! Бе апепдед ма шпап ицегкегепсе, 1.е. роулпр
аспутШез, ипрайоп, аррушо КейШгетз, аПротеш оЕ Ше 1епаш, ес. Аеп шиауогаесопопз сап Бе атепдед изшр аП 5015 оЕ арпсшига! фесршдиев - Ше 1о!а1 еуацаноп оГ
Ше ге-сшПуайед зов сап Бе шсгеазей.

“Тре Мррез шпйаноп” сап Бе ешоша!ед Бу Пишап пцегегепсе, апд удеге #5
Тастог сап Бе атепйед, Ше зо1-еуамаНоп 15 шсгеазе.

Те вуашаПопз аге ргезешед по! изтпр Фрой5 ап уашез Бш изшр а 5-1еуе! огаде
зузеп: 1.0 - по шийайопв; Г, 1 - гашог ог Пр1 Шшойайопз; 1, 2 - пефдит шийапопв;1.3 -
зше! шийаНопз; Г, 4 - уегу зшс ШшпйаНопв.

Те Шез15 15 деуйортеп! оЕ шешофйс Гог еуашаЦоп оЕ ге-суайед зо5 (1апдв -
Бесапзе ш Аишге Шезе уШБе изефд Юг арпсш!иге). Тезе аге осат ФНегеш! раз оЕ Ше

-

сошгу ап аге 5ресс ул Ше сшпайе апд 1апдзсаре. Те шешойс доез по! еуашайе Ше
зо15 Гог а ргоуйпр а рагуещаг сгор Бш! ргоуез еуашапоп Юг Ше репега! зийаБ Шу об изтр
Ше 1еггаш а5 агпсийшга ап.

Те ргезешед шефщойс Ког асша! апд роепиа! геайпуе еуащаПоп (501 еуашаНоп)
о1апдв геасрез а Епа! (зиптагу) еуашайоп апд сазз саНоп а5 рег Ше репега! зайаБиубог
1ап4 изаре. Пре деуейоред зузвт п5ез шийаноп шейодв гесоттепдед Бу ЕАО, ус
ассош! Юг Ше пшпБег ап |еуе! оГ Ше ехйо Шшийайопз Гог а сепаш зе: оЕ 1апд

„сБагастепвнсв. Те ашвог рошв ош Ше Ддеуйоред шешофс 15 Базед оп гезеагср оГ Ше
рбуз1са!-спеписа! спагастепзйсз оЕ Ше ге-сиуайед 5015 ш а пшиБег оЕ гер!оп5 ш Вщрапа-“Магива-ТоК” пшез, РегКк птез, “СриКшоуо” пате, ФаШпрв ропд5 оп Ше 1епйогу о
Азаге!-Меде!, 2ропртад,ес.

Еог Ве шешофс Шеге аге ргезешед апд аррПед 13 1апд сБагасепзНсв, ргопред ш
6 ргоирз апд агапред а5 КЮПотув: 1. Аргосшпайс сопфНопз -асЦуе 1етрегашге зшп Рог Ше

репод ул ауегаре даПу ат етрегашге 10> 10 0С; гама Юг Ше репод Лие-АцризЬ 2.
Те 1апдзсаре апргезепсе о  50пез ш Ше зо-- З0ре о Ше (егаш(Ф0), ргезепсе оЕ 5(опез ш
Ше иррег 5о1 1ауег (з0пез апд ге ш Ше ага! !е 1апа); 3. Пгаштр сопф!опз -Ше 1ехииге

ргое оГ Ше 501, Ше |вуе! оЕ ипфегргош уайегв.; 4. 5о1 РегиШу -Ше поесрашса!
сотрозйоп оЕ Ше 501 (сомешв оЕ рпузса! ау а5 рег Х.Касъшзн, 1958); дер ап з01
ргое, зоП геасцоп, Бипиз.; 5. байпШу апд/ог акашу оЕ Ше зо -сошеш оЕГ угайег-

» Дззвотр зайз (сопсептаНоп 90); сошеп! оЕ зофша; 6. РоПиНоп оЕ Ше 5005 ул Пеауу
теа15 ап Тохс ейетеп5 ассофшге 10 Ше тахшоишш адт55Ме сопсепкаЦопз (аз рег
Вшрапап <Чае Хапдагд5).

Тпе ашбог рошв ош, Ша! Ше изаре оЕ Ше пешос 15 сопяеш -- рафеглр ша!
даа Гог Ше зоП спагасепзнсв, пдгуидиа! еуапаНоп оШе сПагасепзйсз аз рег Ше аррПсаесуацаНоп сБапв, зшптагу ап Ала! с1аззсаноп о! Ше еуаша!сд Пап. Те зшипагу (ае
хумси Но14з Ше пица! даа (т пшпетз) оЕ Ше зосДагасбепзсв 15 уегу сопуешеш! 10 хуогк

МВ, аз 1 шефайе ту зБоуув ш уеб ргоцр Шеге аге шитр ог шуауогае свагасепзЦсв.
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Паропапсе апй регзшазуепезв оГ бе кесегуе гезшИ, ш(егргеайопз ап
сопс! 5005

Тпе Вщрапап, 501 зсепсе пеедз а тейойс Рог гейайуе еуащаНоп оЩе зо15 айег
Шеп ге-сШпуайоп. Тве зпррезе4 пефобс геройв Кг Ше пеууез! тезеагсрев ш Ешгоре
апдсотр у уае гесоттепдаНопз ое ЕАО. Те Епа! тез! 15 сотрага!|!е 10 Ше агеайу
изеф ш ргасйсе “рагатшешс” арргоас!. Те деуйоре4 “Мещобс Ког зо1 еуашаноп апа
саберопгайоп оЕ арпсшиа! 1апдв ул ге-сШНуайед зой5” 15 ап опрша!, пеуйу деуеторей
зузет ог гйаЦуе еуашаЦцоп апд сазз сайоп о! Ше ге-сшНуаедзвойз шсцдед ш Ше
арпсшита апд Еп. ТЬе срозеп “Метод о? шийаНопз ап дейеснир Фен пшпЬег ап |еуе!
оР ехргеззГуепезв” 15 гесопипепйед Бу ЕАО Ъщ15 по! арриед ш ВшШрапа.ТЬе арргоасЦ изед
отуез суашайоп оЕ Ше “репега| зиаБиу о? Ше 1апйз Рог арпсшШаше” сотрагед 0 Ше
гедшгетешв оЕа |агре пшпЬег оЕ сгорз -зисЬ еуацаНоп ууаз по! ребогтед На Вшрапа Бу
поуу. Тве шещос 1515 13 зоП сБагасбепзНсв ап Ше даа 15 ассеззе т Ше зо гезеагс.
даа. Те ргасйса! изе оШе тефод 15 звоут т Аррепфух1 ап2. ТНе аррепйих 15 рай ой ве
улдету изед ап ассеззе зойлуаге МВ Осе. Па Ше ргезепсе о? согесйу соПес!е4 даа Ше
зузет сап Бе зиссевШу изе4 Бу адпуизиаогв, аглетв, апйоутегв, ек. П 15

тесоттепдед Ше Атз! зоеуацайопз (о Бе таде шипефа!е!у айег Ше 1апй ге-сШшвуаНоп 15

репоптед, проп ргезепшр Ше з015 Юг арпсииа| изе. г Аррепфх 1 апй 2 Шеге аге Буо
ехагор!ез Гог ге-сШНуаНоп оЕ ар Феро! ап Зао Пеш Ше (етйогу оЕ Ше сйу ой Соша
Опаоуйза. ТЬезе ехапр!ез аге а зпар!Яед Фзрау оЕ Ше авШнез о Ше петобс, Бесацзе
Ше 1апд робаге уегу с1озе, 1.е. Ше аргосНншаНс сопф 1опз аге Ше запе, Ше зопаепа! апа
те-сшпуайоп аге 1деп!са! апд Шеге 15 по 501 ройийоп (по пеед Гог гетефайоп). "МНеп чуе
сотраге Ше еуашаНопз оЕ Ше перЬогтр 1апдз ул ипайес(ед 5015, И 15 у15151е Ша Ше те-
сшйуайоп ууаз Шеу зиссез5ап Ше пап-тайе 5015 сотре!у так! Фе опроша!
|апдзсаре.Те ашйог гесопитепйз Шезе Ягз! еуацаНопз (0 Бе гедштей апд гесогдед оп зае
|еуа!, зо а да!аБазе сап Бе сгеаед Ког Ше ге-сШпуа!е 5015. Те еуацаНопз аге поропап! ог
Ше арпсийшта| ргодисетв, аз Шеу сап оше Шет оп Ше ргодисбуйу оЕ Ше ап. Айег
арегод, Ъш по |айег Шап 5 увагз ап по |опрег Шап 10-уеагв репо,!! 15 гесопитепдед а пеуу
еуашаЦоп 10 Бе шайе. Ти5 уШ шфксав (0 Ше арпсшша! ргофисегв Боуу, Ше ап
сБагас!епзйсв Пауе спапрей, ап ш сазе оЕ ууотзейтщр сагасепзнсв, асбопз 1о Бе |аКеп.

А зоймате 15 сгеа(ед, у/Шсй 15 изег-епфу; 1 изез Ше Азресишп о? Да(а Базе
ш Ше шетойс апд ргодисев гевшйв ог Ше шфудиа! еуашаНопв, а5 хе аз Кот Ше Тота!
еуашаНоп ап саеропгайоп ш Го азресв- асща! ап ро!епНа! еуашаНоп. Г сопзег #115 а5
а тарог сопшБиноп ш Ше Щез15.

Тпе зпррезцоп Ша! Ше пеуйу ге-сшпуаед ап роб Пауе (0 Бе еуашае4 пони
амау 15 геуащ, а5 1 уШП Пер 10 пасе Гауогае (ог шиауогае) ргосеззе5 ш Ше ге-
сшпуагед 1апдз. Еог пзбапсе, Юг а репод о! 10 увагз сап Бе шопиогед Ше 5015 агоша
“Магива-ТлоКк” Базш ап Ше деуйортеп! оЕ уеПоуу-ргееп сауз.

Тве Щезв Чеуейорз опоша! ап4 сошешрогагу тейофс о? еуацаноп оге-
сийтуайед зов. И 15 песеззагу, изей|ап уШ Япд ргасса! аррйсаНоп, дие о Ше пеед о
оМесНуеу (сотрагшо Чаа) вуапайпр сепаш зой диайНез ап асотв, сопздеглр Ше
орцта! сопф оп5Рог изшрге-сшНуайд 1апдз Рог асйсшие.

СопиБийопв ое Шез15

Те сопщЬинопз оЕ Ше Шез1в аге п Ппе ул Ше зе аша - деуйортшо Мейофйс Кг
суашайоп апд саеропгаНноп о? 1апдз уй ге-сШшНнуае4 з015, иепдей 10 Бе изеф аз
арпсийига! 1ап45 пш Вшрапа. | сопйпа Ше заел!с ап ргасНса| сопииНопз аге соггес!
ап ш е ул рейопшед зпепийс гезеагси. Тре Шез!5 15 гйеуащ, опоша! апд уШ Бер
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суапа!е ап сайеропге ге-сШшПуа!ед |апй5. Те Шез15 аррЦез 1о аП зсепйЯс тецштештешв ог
а зисте! Шез1в апд 15 уегу изей|ш Шеогу ап ргасйсе.

Те Шез1 КЮогтв 11 заеп!Ас ап зпйеоисаПу аррПса|е сопщтБинопвз. | сопз1дег
Шезеа та)ог апд регвопа| соп 1Бинопз о? РгоЕ. Вапеу.

ш Шеогу ап4 ргасйсе а зузет Гог еуашанцоп ап саеропгайоп о |апдз ул
те-сШшПуайе4 зо15 15 деуе!оре. 1: дейепитев “репега! зийаБШу об Ше 1апз”
(по! Гог а зресЕс сгор). Те шещойс аПоууз юо дейепоте асша! апд гйайуе (шп

ФиЕегеш |еуе!в ой пуезитеп!) еуашайоп.
Еог Ше Вт: ше ш Вшрапа 15 аррПеапд адарей Ше Ауегеоп оЕ „ГапЯ
ЕуашаЦоп Планайопз Мещод“ гесоттепдед Бу ЕАО.
13 Пап срагасепзНсз аге зейестед, ргочрей ш 6 ргошрв - Шезе аге изед ог
девепиштр 501 еуашайоп - у/МсЬ 15 шаропал! Юг обуеснуйу. а #15 уау 16 15

шКкеу 10 оуегезишаеЛшдегевйшае Бу Чакшр ш сопзеганоп аП
срагастепзйсв.
12йетз оЕ 5-|6еуе!-еуашаНноп сБайв Юг шфупа! астша! еуашанопз аге
деуе!оре.
8 ПешзоЕ 5-суе!-еуащацоп свапз Ког шгидиа! роепнайвуашайопз аге
деуе!орей.
Ап адарцуе пещод 15 гесоттепдед Юг еред ауегареоЕ Ше даа оЕ Ше зо
зиисие (шесрашса! сощеп!) ш Ше иррег 5015 |еуе!.
Ап едиаПоп 15 Деуеоре4 Юг дейвпашшр Ше |еуе! оЕ роПийоп оЕ 5005 ул
Беауу пеа!5 ап 1охс етешв апд деепишщр Ше штафог ройщег (Ше по!
ШеШу сопсепталей).
А с1аззйсаНоп сНаг! 15 деуейторед Рог Ше гепега| зайаБПиу оЕ Ше ге-сфнуагед
5015 (асйла! апд рогепна! зийаБииу).

Аз заепийсаПу аррИсаБ!е сопи Бинопз! сопз!4ег:
А зсрете 15 деуеторед Ког адарпр Ше гезш!!5 гесегуед Кот изшр Ше Пйайоп
пефод,10 Ше гезийз гесетуед изтр Ше рагатенс пефодй.
Те деуе!оред зойтуаге Гог ргасцса! муогк ул Фе тмешойс.
Ехрептепр улШ Ше гезив, ус ргоуез Ша Ше пеуу Феуеоред
“Мешойфс Рог суашацоп ап4 саберопгайоп о? 1апдз УИ ге-сШшпуайед 5015”
сап Бе изед т ргасйсе.

РиБПсайопз апд еуащаНоп оГ Ше дпаЩШу о зсепис робЦсайопз

ш Ше Шея5 Ше ашщог ргезешед 104 оЕ 23 зпепс агнайез - 3 агис!ез аге
рибЦзбед т “бой зсепсе, арго-спепизиу апд есоору”, 3 агис|ез аге рибПзнед т шарагше

„“Вшрапап Тошпа! оЕ Арпсийига! 5пепсе”, | агусе ш тарагте “Вщрапап ОеорЦузса|!
Хошпа”, 1 ашсе ш Мапиа, 15 агисев риБПзнеф ш офег заес шарагтез ап4
сопЕегепсез. ш 10 оЕ Ше агисез РгоЕ Вапоу 15 Ше |еад ашЩог. Те зсепнс агис!ез апа
“Мапиа! Юг ге-сийгуайед |апд5”аге оп Ше Шеше оЩе Ше.

Сгса! пойез, диезНопз ап гесоттепдаНопз 10 Ше сапйа!е
Ав а тесопитепдайоп Г сап пепоп (0 ехрептеш ул Аишге гезеагсв хмогк оп

оЩег зосрагасейзЦсв - поле сощеп, поо151ше репиеаБ Шу оЕ 8015, зо Ше еуаианоп
сап Бе еуеп поге оуесЦуе.
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ОпезПоп:15 Шеге шюгтайоп о Ше з12е о ге-сШпуайед 1апйз п. Вшрапа ус аге
изед араш аз арйпсийига! Пап(апй по! опу гес(уаед)?

Ура: сгорв аге ргодисев оп ге-сшуаед 1апдвапчувааге Ше у1е|45?
По уоп Пауе даа уа! 15 Ше регсемаре о? десгеазе ш у1е45 Еога ге-сШНуаед

апд5, согорагед 10 Ше у1е!4в гесетуед оп гершаг |апд ров пеагру (Юг ехатр!е Уеа)?

СОКСГО5О(К:
Вазед оп Ше аррПед шейодв огезеагс!, сопесйу репогтед екрегтешв ап Впа|

сопсшя10п5 Г сопз4ег Ша! Ше ргезещеф Шезв сопр!е(ез Ше тедштешепц о? 1ауу ап
аррПсаМ!е тевшаНопз Рог асдшгшр асадепис ап Наущр а розНоп по Ше Асадешу ой
Арпсийите, ус ртуез те Ше ггошпдв 10 ртуе уашаНоп РОЗГТГУЕ.

Вазед оп Ше аБоуе Г ргорозе РгоЕ Ог. Епр. Майа Опойгоу Вапоу Рог асашгтр
асадепис дертее “Постог озсепсе” т Ше Бед о  шуетвиу едисайоп “Арпсийита! зепсезап уеептагу тпефсте”, ргойезяопа! фДзср!пе Зсъег 6.1. “Рап! ртоуипр”, зсеанйс
зресаНу “Возстепсе”.
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