
Чл.-кор. проф. д-р ик. н. Иван Ангелов 

ЧЛЕН-КОР. ИВАН ИЛИЕВ – ЕДИН ОТ НАЙ-ВИДНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ-ИКОНОМИСТИ 

На 24 януари 2015 г. се навършиха 90 години от рождението на проф. 
д-р ик.н. Иван Стоянов Илиев, чл.-кор. на БАН. Това е подходящ момент да 
отбележим такъв важен юбилей на този голям български учен в областта на 
икономиката. Аз познавам Иван Илиев от далечната 1952 г., когато постъпих 
във ВИИ „Карл Маркс”, и особено от 1953 г., когато ни четеше лекции по ико-
номика на промишлеността. Той е известен като уважаван дългогодишен уни-
верситетски преподавател и изтъкнат стопански деятел от най-висок ранг. 
Бил е зам.-ректор и ректор на ВИИ „Карл Маркс”, зам.-председател и главен 
научен секретар на БАН, зам-.министър в няколко министерства, два пъти 
зам.-председател на Министерския съвет и председател на Комитета за 
планиране. 

Ще се спра на неговата дейност преди всичко като учен. Той е публи-
кувал 10 монографии, от които две в съавторство и две на руски език, изда-
дени в Москва; 6 студии; 4 учебника; 22 изключително значими статии в спи-
сания, както и редица научно-популярни статии. Проф.Иван Илиев е един от 
съставителите и автор в Икономическа енциклопедия в два тома, издадена 
през 1971 и 1972 г.  

Тук обаче ще разгледам най-важните научни постижения на чл.-кор. 
Иван Илиев в четири от неговите монографии с особено голям принос, които 
с негова помощ избрах сред голямото богатство от научните му публикации.  

1. Научно-техническият прогрес при социализма.                      
Икономически проблеми (С.: Изд. на БКП, 1968, 319 с.) 

Тук авторът изследва специфичните икономически проблеми на научните 
и техническите изследвания; научно-техническия прогрес и развитието на 
структурата на народното стопанство; внедряването на изчислителна техника и 
математически методи в ръководството на народното стопанство; икономичес-
ката ефективност на научно-техническия прогрес; материалната заинтересува-
ност от неговото ускоряване. 

Той отделя специално внимание на комплексния характер на научно-
техническия прогрес, на отражението му върху икономическата политика и на 
механизма за нейното осъществяване: система и методи на планиране; инвес-
тиционна политика и методи за финансиране; валутна политика, цени и цено-
образуване; работна заплата, разпределение и използване на доходите; 
относителната самостоятелност на производствените предприятия, съотноше-
ние между централизираното планиране и ръководство и стоково-паричните 
отношения и т.н. 

Според него „…Комплексният характер на научно-техническия прогрес, на 
неговите икономически проблеми и вътрешната зависимост между отделните 
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елементи на механизма за осъществяване на икономическата политика изискват 
такъв подход при решаването на проблемите и усъвършенстването на еле-
ментите и целия механизъм, който, от една страна, да държи сметка за тази 
комплексност и за влиянието на научно-техническата революция върху всички 
страни на развитието на обществото, а, от друга страна, да създава условия за 
постигането на максимална икономическа ефективност на общественото 
производство при даден относителен дял на прираста на производствените 
фондове в националния доход”. И по-нататък: „Нито едно научно или техническо 
откритие не трябва да се внедрява масово, ако не осигурява повишаване на 
икономическата ефективност на общественото производство”. И по-нататък: 
„Социалистическото общество обективно предполага организирането на науч-
ните и техническите изследвания в общодържавен мащаб и тяхното насочване в 
съответствие с потребностите на народното стопанство както от гледна точка на 
резултатите от тези изследвания, така и на развитието на материалната база на 
изследователските организации, заделянето на необходимите средства за 
финансиране на изследванията и подготовката на нарастващия брой научни 
работници и специалисти”. 

Проф. Ив. Илиев подчертава: „Развитието на научните и техническите 
изследвания и внедряването на резултатите в народното стопанство за пости-
гане на максимална икономическа ефективност на общественото производство 
зависи в немалка степен и от използването на обективно съществуващата при 
социализма материална заинтересованост. Формите за използване на личната, 
колективната и обществената материална заинтересованост са може би най-
решаващият елемент на механизма на ръководство на народното стопанство. Те 
в една или друга степен пронизват всички останали елементи на този механи-
зъм. Тъкмо поради това правилното използване на материалната заинтересова-
ност... има огромно значение за ускоряването на научно-техническия прогрес, за 
растежа на обществената производителност на труда...”. 

2. Икономическа ефективност и народностопанско планиране. 
Теоретико-методологически проблеми (С.: „Партиздат“, 1981, 285 с.) 

В тази книга проф. Иван Илиев разглежда икономическата ефективност с 
нейните количествени и качествени характеристики; икономическата ефектив-
ност на социалистическото възпроизводство; икономическата ефективност и 
пропорциите на разширеното възпроизводство; икономическата ефективност, 
цените на средствата на труда и икономическите интереси; показателите на 
икономическата ефективност; разработването на народностопанския план и 
икономическата ефективност. Авторът показва колко сложни са проблемите на 
икономическата ефективност. Той пише: „Единственият път за изясняването 
им е развитието на научните изследвания, разгръщането на научните дис-
кусии по тях. Само по този път ще се стига постепенно до истината, която има 
голямо значение за ръководството на икономиката. Само по този път ще се 
преодолее изоставането в областта на икономическата наука у нас.” 
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Проф. Илиев сочи три направления в търсенето на научни решения на 
нерешените и нововъзникващите проблеми: 

„Първо, развитие на фундаменталните изследвания, обхващащи преди 
всичко връзката между икономическата и социалната ефективност и народно-
стопанското планиране за развитието на разширеното възпроизводство и 
непроизводствената сфера. Проблемите на социалната ефективност са все още 
в „девствено” състояние. Много са въпросите, свързани с качествената характе-
ристика на социалните резултати и разходи, връзката им с икономическата 
ефективност, количественото им определяне, търсенето на пътища за тях-
ното обобщаване, мястото им в плана и т.н. 

Второ, развитие на приложните изследвания, свързани с усъвършенства-
не на практиката на определяне на икономическата ефективност, на усъвър-
шенстване на народностопанското планиране... Необходими са научни изводи и 
предложения, стигащи до конкретни методики за определяне и планиране на 
икономическата и социалната ефективност, за тяхното влияние върху темповете 
и пропорциите, за обвързването на ефективността с материалните интереси, за 
социалното планиране, за синхронизирането на плановете с икономическия ме-
ханизъм за регулирането на стопанските процеси и т.н. 

Трето, развитие на научните изследвания, свързани с конкретния анализ 
на икономическата ефективност на българското народно стопанство през пос-
ледните 10-15 години. На тази основа следва да се разкриват причините и фак-
торите, които са влияели благоприятно или неблагоприятно върху нейната 
динамика. Особено внимание заслужават факторите, които са спъвали повиша-
ването й. На тази основа могат да се разработят предложения и проекти за 
повишаване на икономическата ефективност през следващия период и осо-
бено до 2000-та година. Сега всички страни се опитват да надзърнат към 
началото на следващото столетие. 

Фундаменталните изследвания и техните резултати са непрекъснатият 
извор на нови идеи за повишаване на икономическата и социалната ефектив-
ност... Приложните изследвания в методологически аспект и техните резултати 
са базата за непосредственото подобряване на планирането. В аналитичен 
аспект те са основата за разкриване на резервите и осъществяване на ефикасни 
мерки за повишаване на икономическата ефективност на националния стопански 
комплекс. Единството и взаимната обвързаност на тези изследвания са гаран-
ция за общия успех”. 

3. Комплексно целево планиране. Теоретико-методологически 
проблеми (С.: „Наука и изкуство“, 1984 г., 242 с.) 

В тази монография са изследвани важни теми: целеви етап в разработ-
ването на плана; комплексна материална обвръзка на плана; комплексна 
валутна обвръзка на плана; комплексна трудова обвръзка на плана; ком-
плексна финансова обвръзка на плана. 
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Проф. Илиев пише: „Главното, към което се придържаме в изложението, е 
единството между цели и комплексното им осигуряване в плана. От тази позиция 
са разгледани поотделно комплексната материална, валутна, трудова и 
финансова обвръзка на плана, вътрешното им единство и противоречивост и 
единството и противоречивостта между тях... Разкриването на всички необ-
връзки в плана, тяхното отстраняване и постигането на пълна обвързаност от 
позицията на реализацията на социално-икономическите цели се постига чрез 
разработването на баланса на народното стопанство. В него ключово място 
заема балансът на производството, разпределението, преразпределението и 
крайното използване на съвкупния обществен продукт и националния доход, а в 
баланса на обществения продукт съответно балансът на междуотрасловите 
връзки... Разработването на баланса на народното стопанство не отменя разра-
ботването на съответните баланси по линията на материалната, валутната, 
трудовата и финансовата обвръзка на плана и осигуряването на единството и 
взаимната обвързаност както вътре във всяка от тях, така и между тях... 

Следователно комплексната материална, валутна, трудова и финансова 
обвръзка на единния план чрез разработването на системите от различните 
видове частни баланси и чрез разработването на баланса на народното стопан-
ство взаимно се допълва, а не се отрича. Балансът на народното стопанство 
като средство за стойностна обвръзка на плана позволява да се проверява и 
контролира неговата материална, трудова, валутна и финансова обвръзка. 
Освен това балансът на народното стопанство позволява да се разкрият и 
очертаят най-синтезираните пропорции на разширеното възпроизводство, което 
има съществено значение за окончателното разработване, приемане и утвърж-
даване на единния план за социално-икономическото развитие на страната.” 

4. Икономиката на България през периода 1949-2001 г.                            
(С., 2004 г. , 425 с.) 

Иван Илиев анализира възстановяването на икономиката през периода 
1945-1948 г.; развитието на народното стопанство при прехода от неразвит 
капитализъм към държавен социализъм; развитието на народното стопанство в 
периода на изграждане на държавния социализъм; икономическата система по 
време на прехода след 1989 г.; общ поглед върху развитието на икономическата 
система в предстоящата перспектива. 

Авторът обособява условно развитието на икономиката в три периода: 
първия - от 1949 до 1960 г., той нарича „преход от неразвит капитализъм към 
социализъм”; за втория - от 1961 до 1989 г., пише: „Това е период на изграждане 
и развитие на реалния държавен социализъм. Период на възходящо развитие на 
икономиката, на възраждане и развитие на диспропорциите и прерастването им 
в икономическа криза”, а третият период обхваща времето от 1990 до 2001 г. 
Публикацията съдържа и много богат статистически материал. 

Проф. Илиев изтъква, че „развитието на икономическата система в пред-
стоящата средносрочна и дългосрочна перспектива ще се осъществява в 
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условията на тотален преход към информационните технологии и все по-
мащабно и всеобхватно развитие на световната икономическа глобализация”. И 
добавя, че „това развитие ще протича при изострящи се екологични проблеми, 
разрешаването на които зависи от волята и дейността на управляващите във 
всички страни и главно в страните, чието развитие влияе най-силно върху нару-
шаването на екологическото равновесие и прерастването му в екологически 
колапс... Развитието на българската икономика в предстоящата перспектива ще 
протича в условията на налагащо се решаване на екологични проблеми, особено 
в енергетиката и химическата промишленост. Устойчивото развитие на българ-
ската икономика е наложително с оглед запазване на растителните и животин-
ските видове, характерни за страната, и особено за производството на еколо-
гично чисти хранителни продукти.” 

Заслужават внимание разсъжденията на проф. Иван Илиев относно 
ролята на присъединяването на България към Европейския съюз. Той пише: 
„Подготовката за присъединяване и приемането на България в ЕС само по 
себе си няма да реши проблемите на бъдещото развитие на икономическата 
система на страната и все по-активното й включване в световната икономи-
ческа глобализация. То създава благоприятни условия. Решаването на пробле-
мите на развитието на икономическата система ще става вътре в България. То 
ще зависи от управляващите, от провежданата политика за все по-активно учас-
тие на всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, на 
цялото трудоспособно население в развитието на отделните сектори, отрасли, 
региони и в цялост на икономическата система.” 

В пета глава на тази книга авторът обобщава: „Националната цел на раз-
витието на икономическата система през предстоящите 20-25 години по мое 
дълбоко убеждение трябва да бъде чувствително и непрекъснато повишаване 
на доходите, потреблението и жизненото равнище, намаляване на безработните 
най-малко до социално поносимото равнище, нарастване на раждаемостта, 
рязко в пъти намаляване на детската смъртност и съответно спиране на нама-
ляването на броя на населението и постепенно, може и да е бавно, но неговото 
нарастване. 

Основата за реализацията на тази цел е постигането на значително по-
високи темпове на прираст (8-10%) на произведения БВП и на БДС както общо, 
така и на човек от населението, в сравнение с постигнатите темпове през 1999-
2003 г.” (Тогава те са били около 4,3-4,8%.) „Сред икономистите изследователи 
са изказани и писмено изложени различни мнения. Главно песимистични”.  

След това той се спира на най-важните предпоставки за такъв растеж и 
най-вече на инвестициите – общо и по сектори, като отделя специално внимание 
на индустрията, информационните технологии, образованието и науката, здра-
веопазването. Препоръчва и изготвянето на Национална стратегия за разви-
тието на икономическата система. 

Като преглеждах основните трудове на чл.-кор. проф. Иван Илиев нався-
къде ми правеше впечатление уважителният, професионален, демократичен 
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стил на представяне на собствените му позиции по съответните проблеми, 
въпреки че през тези години той заемаше най-високи държавни постове, което 
можеше да изкуши и наистина изкушаваше немалко хора да използват не силата 
на професионалните аргументи, както правеше той, а силата на администра-
тивните си постове и произтичащата от тях власт и склонност към налагане на 
мнения.  

В цялото му поведение и в неговите трудове личи стремеж към стиму-
лиране на равнопоставените научни дискусии с професионални аргументи. 
Проф. Илиев никога не се опитва да налага силово свои позиции, изхождайки 
от заемания висок държавен пост и влияние, а ги доказва с професионални 
аргументи. Той проявява толерантност към другите мнения, а ако не ги спо-
деля, използва професионални аргументи в равностойна, спокойна дискусия. 
Насърчава дискусиите, така че в тях да натежават професионалните аргументи, 
а не респектът на възрастта, научното звание или административния пост.  

Мястото на един учен в научната общност и неговата роля за развитието 
на науката и стопанската практика се определя от мащабите, количеството, 
качеството и трайната валидност на научните му заключения. В известен смисъл 
е по-трудно, но същевременно е по-лесно и по-точно научните приноси на уче-
ния да се оценяват от дистанцията на времето 

Готвейки това представяне, неизбежно преглеждах и оценявах трудовете 
на чл.-кор. Иван Илиев през погледа на човек, живеещ през второто десе-
тилетие на XXI век. А част от тях са писани преди 60, 50 или 40 години. Напри-
мер първата му книга „Нарастване на производителността на труда и работ-
ната заплата в социалистическата промишленост” (279 с.) е издадена от „Наука и 
изкуство“ през 1957 г., а втората - „Планиране на производителността на труда и 
работната заплата в социалистическата промишленост” (207 с.) е публикувана 
от същото издателство през 1959 г.  

С риск да допусна неточности, ако трябва да обобщя какви следи е оста-
вило творчеството на проф. Иван Илиев, ще спомена неговите изводи отпреди 
повече от половин век относно:  

• решаващата роля на икономическата заинтересуваност в развитието 
на стопанството и на обществото в цялост; 

• ролята на икономическата ефективност и нейното определяне; 
• ролята на икономическата наука в стопанското развитие и за свързаното 

с това преодоляване на изоставането на българската икономическа наука;  
• важността на комплексната материална, трудова, валутна и финансова 

обосновка на стопанския план на държавата и на корпоративните обединения; 
• опазването на околната среда и съчетаването на икономическата ефек-

тивност с екологичната целесъобразност; 
• важността на членството на България в ЕС, но че бъдещото ни развитие 

ще зависи главно от качеството на управленските решения вътре в страната;  
• защитата на националните интереси на България при участието ни в 

европейската и световната икономическа и друга интеграция; 
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• връзката и взаимната зависимост между науката и стопанската практика;  
• необходимостта от достойно професионално и гражданско поведение на 

учените-икономисти пред управляващите политици;  
• ускореното догонващо икономическо развитие на България през след-

ващите години и десетилетия; 
• ролята на инвестициите и на вътрешното потребление в икономическия 

растеж през следващите години; 
• развитието на отделните икономически сектори през следващите 20-25 

години. 
В почти всички негови трудове като червена линия прозира изтъкването 

на важността на икономическата заинтересуваност на отделните личности и 
на предприятията в производствената и извънпроизводствената сфера като 
главен двигател на приобщеността към работата, на постигането на по-добри 
лични и колективни резултати, на прогрес на обществото. Не са много българ-
ските учени-икономисти, които още в онова далечно революционно-романтично 
време прозираха, че недостатъчното внимание към икономическата заинтере-
суваност е една от големите слабости на социализма като теория и практика и 
че само чрез уповаване на личната, колективната и обществената икономическа 
заинтересуваност може да се осигури успешното развитие на обществото.  

В същото се убеждавах и по-късно – през 80-те години на миналото сто-
летие, когато бях негов помощник в качеството му на зам.-председател на 
Министерския съвет, отговарящ за координацията по провеждането на иконо-
мическите реформи. За разлика от някои други високопоставени лица проф. 
Илиев искрено, убедено и професионално работеше за ускоряване на рефор-
мите. Така беше и когато започнахме подготовката на известния „Указ 56”. 

С какво можем да си обясним израстването на Иван Илиев като един от 
най-големите съвременни български учени-икономисти?  

1. С неговия талант на мислещ човек, на изследовател, който винаги 
търси да си обясни защо явленията са такива, каквито са; защо тяхното раз-
витие е такова, каквото е; търси и разкрива причинно-следствените връзки и 
зависимости.  

2. С голямата му упоритост и трудолюбие. Това личи от впечатляващия 
обем на високопрофесионалните му публикации, особено монографии и студии; 
от грижливата подготовка на неговите лекции пред студентите; от постоянното 
проследяване на новостите в икономическата литература. 

3. С трайното съчетаване и съвместяване на теоретичните изследва-
ния с решаването на най-сложни проблеми на макроравнище и в рамките на 
СИВ, като зам.-председател на Министерския съвет, председател и зам.- пред-
седател на Комитета за планиране и като зам.-министър на други министерства. 
В това си качество той обогатяваше теоретичните си разработки чрез провер-
ката им в стопанската практика и повишаваше качеството на стопанските реше-
ния от най-висок ранг, в чието вземане участваше, а много от тях сам форму-
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лираше и предлагаше на най-високите инстанции благодарение на отличното 
познаване на теорията. Това му е помагало да ражда нови идеи, да ги прове-
рява в практиката, да ги коригира при нужда и да ги обогатява. Да вижда 
потребностите на стопанската практика и да търси теоретично обосновани 
решения. Да вниква по-дълбоко и да обхваща по-широко сложните връзки и 
взаимни зависимости в народностопанския комплекс. 

4. С рационалното съчетаване на научните изследвания, вземането на 
управленски стопански решения от най-висок ранг и преподавателската си ра-
бота. Връзката между науката, стопанското управление и непосредствените кон-
такти със студентите позволяваше взаимното обогатяване на тези три вида 
допълващи се дейности. Допълване, което поражда мощни синергични ефекти, 
спомагащи за издигането на всяка от тях на по-високо равнище. 

5. С неговата научна и професионална етика. Той не се колебаеше да 
възразява на най-високите управленски върхове, когато от него се изискваше 
да съставя и представя в Политбюро петилетен и годишни планове с очевид-
но нереалистични, свръхамбициозни показатели, и това му струваше неприят-
ности и дори освобождаване от работа, с последващо връщане на същите 
постове. Това е може би единственият подобен случай от 1945 до 10 ноември 
1989 г. Като ръководител на високи инстанции в системата на ВАК той отложи 
защитата на докторската си дисертация за голям докторат, за да избегне въз-
можния упрек за конфликт на интереси и я направи по много убедителен начин 
по-късно, след като не заемаше такива постове. 

Винаги ми е било приятно да общувам с Иван Илиев като учен, като 
колега и като приятел. Много ми се иска да се радвам на тази възможност и 
да го виждам сред нас здрав и бодър още дълги години. 

141 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


