
Рибарска област „Високи Западни Родопи” 
(общини Батак - Девин - Доспат)

Актуална информация по реализиране на местна стратегия за развитие с подкрепата 
на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“ 
с подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

На 25 юни 2012 г. в град Батак членовете на Управителния съвет 
(УС) на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни 
Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат) 

извършиха оценяване на първите пет постъпили проекти от обявената Пър-
ва покана за изпълнение на Местната стратегия за развитие (МСР) на Ри-
барската област (РО).Основната цел на заседанието на Управителния съвет 
на МИРГ „Високи Западни Родопи“ беше всеки един от членовете да оцени 
постъпилите проектни предложения и попълни формулярите за техническа-
та оценка. Проектните предложения бяха оценени и одобрени за финанси-
ране от Местната стратегия за развитие (МСР), след което съгласно Устава 
и контролните процедури на МИРГ за прием, административна проверка 
и оценка, членовете на Управителния съвет на МИРГ предложиха постъпи-
лите проектни предложения за оценка и окончателно решение и от Общото 
събрание (ОС) на МИРГ.

След приключване на Първа покана за набиране на проектни предложения 
по Местна стратегия за развитие (МСР) на МИРГ „Високи Западни Родопи“ 
изпълнителният екип на рибарската група продължи да организира ин-

формационни индивидуални срещи и консултации с потенциални кандидати по 
населените места на територията на МИРГ. Информационни срещи се проведоха 
през месеците юни и юли 2012г. в град Доспат, град Батак и град Девин. Сре-
щите имаха за цел да дадат повече информация на потенциалните бенефициен-

ти,  както за мерките по 
които могат да канди-
датстват с проекти за 
отпускане на безвъз-
мездна финансова по-
мощ по Местната стра-
тегия за развитие на 
Рибарската област (РО), 
така и за предстоящото 
отваряне на Втора по-
кана за прием на про-
ектни предложения. По 
време на индивидуал-
ните срещи бяха разда-
дени и информационни 
материали.

• Оценка на първите 
постъпили проекти от 
Първа покана на МИРГ

• Втора покана за на-
биране на проектни 
предложения

• Информационни сре-
щи с потенциални 
кандидати

• Първо одобрено про-
ектно предложение

• Сключен договор за 
безвъзмездна финан-
сова помощ

• Конкурсът за уловена 
най-голяма балканска 
пъстърва приключва. 
Кой е победителят?

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ НА ЕКИПА 
НА МИРГ ПРОДЪЛЖАВАТ

В броя ще прочетете:

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК  ДЕВИН  ДОСПАТ“„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК  ДЕВИН  ДОСПАТ“

„Тук е Раят на света, не мога да си представя, че съществува по-красиво място.” 
Капелини Симоне – Италия, световен шампион по улов на пъстърва

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЪРВИТЕ 
ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ 
ОТ ОБЯВЕНАТА ПЪРВА 

ПОКАНА

3 МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 5, СЕПТЕМВРИ 2012 Г. 

Снимки от заседанието на Управителния съвет на МИРГ за оценка на 
постъпилите проектни предложения, 25.06.2012 г.

Индивидуална среща с потенциален кандидат, представител на частния 
сектор, проведена в град Девин



2
Рибарска област

„Високи Западни Родопи“
Информационен бюлетин за изпълнение на 
Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

Разработва и разпространява екип на 
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

МИРГ ОТВОРИ ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА МИРГ

Със Заповед № 08/02.07.2012 г. на Председателя на Управителния съвет (УС) на Местна инициативна рибарска 
група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат“) стартира Втора 
покана за прием на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие (МСР) на Рибарската об-

ласт (РО). Проектните предложения ще продължат да се приемат в офиса на МИРГ в град Девин, който се намира на 
ул. „Руен“ №2, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в периода 15.07.2012 г. - 15.09.2012 г. Консултации и докумен-
ти на заинтересованите лица се предоставят в офисите на МИРГ в Доспат, Батак и Девин и на посочените телефони 
на гърба на бюлетина. Всякакви въпроси относно кандидатстването с проекти по стратегията можете да задавате и 
писмено на адрес в интернет offi ce@fl ag-rhodope.bg. Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са 
публикувани на интернет-страницата на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ www.fl ag-rhodope.bg 
в секцията Покани и документи.

Презентация на МИРГ „Поморие – Несебър“

На 18 и 19 юли 2012 г. беше проведена третата работна среща между екипите за управление на Местна иници-
ативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“), 
МИРГ „Шабла - Каварна - Балчик“ и МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле“. На срещата присъстваха ос-

вен изпълнителните екипи на рибарските групи и представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакулту-
ри (ИАРА), представители на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), представител на FARNET 
– Европейската рибарска мрежа и изпълнителните екипи на новите Местни инициативни рибарски групи. Целта на 
третата проведена среща бе да се представят стратегиите на МИРГ „Бяла - Долен Чифлик - Аврен“, МИРГ „Поморие - 
Несебър“ и МИРГ „Приморско - Созопол - Царево“, да се обсъдят проблемите и предизвикателствата пред екипите за 
управление, бъдещата работа на Националната рибарска мрежа и методологията за прием и оценка на проектни пред-
ложения. На срещата бяха осъществени контакти с новите рибарски групи, които ще дадат възможност за бъдеща 
ползотворна работа. Срещата приключи с идентифицирането на конкретни идеи за работа, които са от изключителна 
важност за изпълнение на Местните стратегии за развитие на рибарските групи.

Трета работна среща на Рибарските групи 
в България
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На 13 август 2012 година в град Доспат беше проведено заседание на Общо събрание (ОС ) на Местна иници-
ативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - До-
спат“), на което членовете на Колективния върховен орган одобриха първото внесено проектно предложение 

от приключилата на 2-ри май 2012 г. Първа покана за набиране на проектни предложения. Одобреният проект е на 
кандидата ЕТ „Красимир Красенов – Тихия кът 91“ и успешно е преминал процедурната проверка за допустимост на 
разходите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Проектното предложение е по Приоритетна 
Ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически 
дейности, по-специално чрез насърчаване на еко-туризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на 
риболовното усилие“ и предвижда създаване на Рибен ресторант, предлагащ специализирани рибни менюта с фокус 
върху пъстървата, произведена в Рибарската област (РО). Проектът е в частен интерес и ще се изпълнява на терито-
рията на Рибарската област. Общата стойност на проекта е 123 401 лева, като размера на безвъзмездната финансова 
помощ е в размер на 74 040,67 лева.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИРГ ОДОБРИ ПЪРВОТО ПРОЕКТНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Официално подписване на първия тристранен договор за безвъзмездна 
финансова помощ към Местна стратегия за развитие на 

МИРГ „Високи Западни Родопи“

ПОДПИСА СЕ 
ПЪРВИЯТ ДОГОВОР 
ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ 
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ 

РОДОПИ”

На 24 август 2012 година официално беше подпи-
сан първият договор за безвъзмездна финансова 
помощ към Местна стратегия за развитие (МСР) на 

Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Ро-
допи“ (МИРГ „ВЗР“).Сключен бе тристранен договор между 
МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, 
бенефициента и Изпълнителният директор на Изпълнител-
на агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Драго-
мир Господинов.
Бенефициент е ЕТ „Красимир Красенов-Тихия кът 91“. 

Проектът ще се реализира в рамките на 12 (дванадесет) ме-
сеца на територията на община Доспат и е с наименование 
„Създаване на специфична туристическа инфраструктура 
„Рибен ресторант“ и свързани екотуристически услуги на 
територията на община Доспат/Рибарска област (РО) „Ви-
соки Западни Родопи“ (ВЗР).
Проектът предвижда откриване на нови работни места, 

повишаване на икономическите ползи от производството 
на риба чрез затваряне на цикъла производство - прера-
ботка - консумация на местно ниво и повишаване на жиз-
нения стандарт за местното население.
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Рибарска област

„Високи Западни Родопи“
Информационен бюлетин за изпълнение на 
Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

Разработва и разпространява екип на 
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

Периодичност на издаване:  3 месеца

Подготовка на текстове:   Екип на МИРГ

Методическа    Експертен екип на ФОРА-  
и експертна помощ:  Фондация за общностно   
     развитие

Предпечат и печат:   АртГраф ЕООД

â
è
ñ
î
êè

 çà
ïàäíè ðî

ä
î
ï
è

öàðñòâîòî íà ïúñòúðâàòàöàðñòâîòî íà ïúñòúðâàòà

Информационен бюлетин за изпълнение на 
Местна стратегия за развитие на рибарска област 
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат” 
2011 - 2015

Контакти на екипа на МИРГ

Неби Кехая, управител 
 тел.: 089 44 38 121
 офис: гр.Доспат , ул.„Орфей” 12

Георги Керелов, координатор
 тел.: 089 22 11 281
 офис: гр.Батак , пл.„Освобождение”5

Йорданка Мирчева, технически сътрудник
 тел.: 089 22 11 280
 офис: гр.Девин, ул. „Руен” 2 

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ НА 
ТЕМА 

„УЛОВЕНА НАЙ-ГОЛЯМА 
ПЪСТЪРВА”

Конкурсът на Местна инициативна рибарска група „Високи 
Западни Родопи“ (МИРГ „ВЗР“) за „Уловена най-голяма пъстър-
ва“  приключи и вече има своите първи герои.Победителят е Ев-
гений Бон, който е и състезател на  „Ловно-рибарско сдружение“  
(ЛРС) Девин, а наградата е въдица SURPASS, 4.50 м., 10-30 гр. 
акция и калъф за въдица с 3 джоба – OSP.Балканската пъстър-
ва е уловена на изкуствена стръв във водоемите на Рибарската 
област. 

На снимката:
• Евгений Бон
• 7 юни 2012 г.
• Река Въча
• Балканска пъстърва – 3,53 кг и дължина 65 см.
• Уловена на воблер Pontoon 21
• Спинингът е Salmo 2,7 м с акция 5-20 и влакно - 0,18 мм.

ОЩЕ ДВА ДОГОВОРА БЯХА ПОДПИСАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” 

ЗА 120 000 лева
На 11 септември 2012 г. официално бяха подпи-
сани още два договора за безвъзмездна финан-
сова помощ към Местната стратегия за развитие 
(МСР) на Местна инициативна рибарска група 
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - До-
спат“ (МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат“). Из-
пълнителна агенция по рибарство и аквакултури 
(ИАРА) и МИРГ „Високи Западни Родопи“ сключи-
ха договори за изпълнение с кандидатите Общи-
на Батак и Сдружение с нестопанска цел „Форум 
за регионални стратегии „Балкани“ (СНЦ „Форум 
за регионални стратегии „Балкани“). Проектът на 
Община Батак е с наименование „Популяризира-
не на туристическата дестинация МИРГ „Високи 
Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ и под-
помагане устойчивото развитие на рибарските 
области“ и размерът на безвъзмездната финансова помощ е 65 156,00 лева. СНЦ „Форум за ре-
гионални стратегии „Балкани“ ще изпълнява проектното предложение „Проучване и развитие на 
туристическия, рибен пазар и разработка на информационна система на територията на МИРГ 
„Високи Западни Родопи“ с размер на безвъзмездна финансова помощ 56 040,00 лева.



<<
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


