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НАП – ОФИС ПАЗАРДЖИК,
С НОВ ДИРЕКТОР

Зам.-директорът на 
ТД на НАП – Пловдив 
Иван Видов предста-
ви пред служителите 
на офис Пазарджик 
новия стар директор  
Петко Петков. Г-н 
Петков се завърна на 
работното си място и 
отново оглави структу-
рата на НАП, след като 
се отказа от изборната 
надпревара за общин-
ски кмет на проведе-
ните местни избори. 

Петко Петков е 
завършил висшето си образование в УНСС и е магистър 
по икономика. В системата на данъчната администрация 
е от 1992 г. Работил е последователно като инспектор в 
Данъчна служба – Пещера, ръководител на Данъчно бюро 
в гр. Брацигово, началник на сектор и началник на отдел 
„Контрол“ в ТД на НАП − Пазарджик, а от създаването на 
дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” в Плов-
див до закриването й през 2014 г. бе неин директор. Преди 
да заеме кметския пост, Петко Петков ръководи за кратко 
време офис Пазарджик, се казва още в прессъобщението.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Конкурсът е в подкрепа на здравословния начин на 
живот на младите хора. Целта му е превенцията на по-
веденческите и рискови за здравето фактори, свързани 
с нeздравословното хранене, ниската физическа актив-
ност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Ини-
циативата е на Министерството на здравеопазването, в 
партньорство с още 4 министерства – на образованието 
и науката, на културата, на младежта и спорта, на окол-
ната среда и водите, както и на Световната здравна ор-
ганизация за България, Българския младежки Червен 
кръст и Представителството на Европейската комисия 
в България. 

Националният конкурс продължава до 10 май 2020 г.
Той ще се проведе в три възрастови категории. Право 
на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 
до 12 клас от цялата страна. В проектите могат да участ-
ват учители на една или повече паралелки, независимо 
дали са от един и същи випуск. 

Пълна информация за регламента на конкурса – изиск-
вания за кандидатстване и участие, към съдържанието на 
проектите, критериите за оценка, етапите на оценяване и 
наградите за победителите може да намерите на: https:
//www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-
na-zdraveopazvaneto-obyavyava-xii-i/

На 15.11.2019 г. избраният от жителите на Община 
Брацигово кмет  Надежда Казакова положи клетва. Тър-
жествената церемония започна с изпълнение на химна 
на Република България. Новоизбраният градоначалник 
и получилите народния вот 13 общински съветници се 
заклеха в присъствието на губернатора на област Па-
зарджик да спазват Конституцията и 
законите на страната и във всичките 
си действия да се ръководят от инте-
ресите на гражданите на общината.

Приветствено слово към граж-
данството и новия местен парламент 
отправиха областният управител на 
Пазарджик Стефан Мирев и новоиз-
браният кмет на община Брацигово 
Надежда Казакова. 

Връчени бяха удостоверенията на 
общинските съветници и кметовете 
на кметства за мандат 2019-2023 г.

Най-възрастният общински съветник, д-р Милка Кън-
чева, откри първата тържествена сесия на Общинския съ-
вет – Брацигово, при дневен ред с една единствена точка: 
избор на председател на Общински съвет – Брацигово. 

Тъй като не бе постигнато споразумение и председа-
тел не бе избран, процедурата за избор ще се повтори на 

проведе на 
29.11.2019 г.,
когато по 
споразуме-
ние ще се 
п р о в е д е 
п ъ р в о т о 
редовно за-
седание на 
местната за-
конодателна 
власт.

щината г-н Петко Петков 
тържествено предаде 
огърлицата на местното 
самоуправление и сим-
воличния ключ на града 
на новоизбрания кмет 
Надежда Казакова, след 
което беше отслужен во-
досвет за здраве и благо-
получие от протоиерей 
Любомир Траянов.

Изложенията МЕСО-
МАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯ-
КОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА 
ВИНОТО и ИНТЕРФУД & 
ДРИНК ежегодно отчитат 
нарастващ интерес от стра-
на на български и чуждес-
транни изложители, бизнес 
делегации, търговски мисии 
и колективни чуждестранни 
участия. 

Вече 26 години МЕСО-
МАНИЯ представя раз-
нообразие от продукти, 
които ежегодно привличат 
български и чуждестранни 
посетители, фирми, тър-
говци, бизнес делегации. 
Изложението е предпочи-
тано място за споделяне на 
опит и иновативни подходи 
в технологиите при про-
изводство. МЕСОМАНИЯ е 

модерна бизнес платформа 
за участие в конференции, 
конкурси, презентации, се-
минари и делови срещи.

НАШЕНСКО и тази го-
дина участва в един от най-
големите експофоруми в 
Югоизточна Европа. Усили-
ята ни за произвеждане на 
качествени продукти бяха 
високо оценени на меж-
дународното изложение 
МЕСОМАНИЯ 2019! Благо-
дарим на Интер Експо Цен-
тър за награждаването на 
Колбас Камчия със златен 
медал и диплом за качест-
вен продукт! Вече може 
да се насладите и на ново 
изкушение − вареното свин-
ско месо в буркан, което е в 
“Зелена серия”! А зелената 
серия НАШЕНСКО е произ-

ведена само от охладено 
българско месо, подправки 
и НИЩО ДРУГО!

„Априлци“
Източник Интернет

ЗАПОЧНА ДА ТЕЧЕ МАНДАТ

НАШЕНСКО С ПРИЗНАНИЯ ОТ INTER EXPO CENTER – 2019

На добър час, уважаеми общински 
съветници и кметове! Бъдете живи 
и здрави, бъдете силни, отговорни и 
градивни! Работете в дух на подкре-
па и позитивизъм, за да оправдаете 
доверието на своите съграждани. 
Защото вашите успехи са успехи 
за общината и за хората. Национал-
ното сдружение на общините е до 
вас в ежедневната работа за про-
сперитет на местните общности, 
за превръщане на българските об-
щини в достоен и конкурентен ев-
ропейски партньор. Избирателите 
дадоха своя вот за 5122-ма общински 
съветници, които се нагърбват да 

работят за благоденствието на 
българските градове и села.

Доверието на съгражданите си 
спечелиха 197 „стари“ кметове. 
Хората оцениха техните усилия, 
постигнатите резултати и начер-
таните перспективи за общината 
й местната общност, но и заявиха 
още по-високите си очаквания за 
просперитет й стабилно разви-
тие.

Продължавайте неуморно и чест-
но да работите за хората! Бъдете 
смели в мечтите си и отговорни в 
делата си!

Ръководството на НСОРБ

Добре дошли в общински мандат 2019–2023!Добре дошли в общински мандат 2019–2023!

2019-2023

Уважаеми жители
на община Брацигово,

напомняме ви,
че крайният срок за плащане на данък 

недвижими имоти, такса битови отпадъ-
ци и данък върху превозните средства

изтече на 31 октомври. 
Уведомяваме ви, че след изтичане 

на този срок започна начисляване на 
законно установената лихва върху неплатените задълже-
ния. Все още обаче има възможност да се включите в до-
пълнителните срокове за заплащане на горепосочените 
задължения, за което предварително ви благодарим!



Ние -  хората

Есенният ден вече мирише на зима. 
Мъглата е обгърнала малкият ни градец. 
Тихото ромолене на дъжда сякаш пее 
приспивна песен, нищо че е утро. Вятъ-
рът гони последните листа, дърветата се 
готвят за дълбок, зимен сън. Вървим по 
пътя към храма… Камбанният звън за 
пореден път призовава миряните…

Въведение Богородично е един 
от големите вселенски празници. На 
него Църквата празнува деня, когато 
невръстната Мария, обречена на Бога 
от родителите си Йоаким и Анна още 
преди да се роди, само на три години 
била въведена в Йерусалимския храм. 
След това била предадена на Йосиф от 
Давидовия род, който да се грижи и бди 
над нея. Този ден Църквата е приела и 
за Ден на християнското семейство.

От векове наред дедите ни са вяр-
вали, че домът е свещено място, в което 
децата научават най-ценните житейски 
уроци, както и усвояват важни знания 
за света. В семейството те не само би-
ват възпитавани, но и изграждат своя 
характер и именно семейната среда е 
предпоставка за развитие на техните 
заложби и дарби. 

Единствено българите празнуваме 
Въведение Богородично като Ден на 
християнското семейство. Тук отново 
се преплитат православният канон и 
народните традиции, съхранявани и 

отстоявани в продължение на стотици 
години.

По традиция в този ден след църква 
цялото семейство се събира заедно. 
Приготвят се много лакомства за де-
цата. На постещите им е разрешено да 
ядат риба. А при нас всяка година след 
тържествената литургия възпитани-
ците на неделното училище към храм
„Св. Йоан Предтеча“ поднасят своя 
поздравителен рецитал към всички по-
сетители. След това, по инициатива на 
НЧ „В. Петлешков – 1874“, в дома към 
храма се приготвя трапеза под наслов 
„Постните ястия на моето семейство“. 
В нея от 12 години вече се включват 
граждани, учреждения, учебни заве-
дения, търговски обекти и − разбира 
се, самите организатори. Понякога из-
ложените ястия са повече, а друг път 
по-малко, но винаги са достатъчни да 
нахранят присъстващите.

Тази година отново можахме да 
опитаме специалитетите на ДГ „Здра-
вец“ и на магазин „СИМАРК“, да хапнем 
от плодовете, предоставени от Община 
Брацигово, да се подсладим с раз-
кошните постни кексове и насладим на 
аромата на прословутия брациговски 
тиквеник.

Според народните поверия, на този 
празник българите гадаят какво ще е 
времето през следващата година. Ако 
е топло и слънчево, зимата ще е люта, 
а лятото – сухо; ако вали дъжд или сняг, 
зимата ще е снежна, лятото – дъждовно, 
а реколтата богата.

Вървим по есенните улици. Вървим 
към храма. Вратите му са широко от-
ворени и отвътре се носи песнопение: 
„Пречиста и нескверна Майко Божия, 
спаси нашия човешки род!

Спаси ни, Майчице, помогни ни, за-
щото сме грешни и слаби...“

Семейството е най-доброто учили-
ще, което може да даде познания за 
християнските добродетели, крепели 
години наред българския народ! В него 
децата трябва да бъдат щастливи. Да 
бъдат прегръщани, да бъдат обичани, да 
се радват на любовта на родителите си, 
но и да се научат да бъдат добри. Нека 

Сърцата ни бъдат изпълнени със сме-
лост, за да сбъднем мечтите си! Нека се 
Обичаме! Да отворим душите и сърцата 
си за добротата, за да бъдем благосло-
вени – ние, домът ни, семейството ни!

Вятърът гони последните сухи от 
сланата листа, пътеката към храма е 
права и чиста.

Иванка СТЕФАНОВA

ТЕМАТЕМА
С ПРОДЪЛЖЕНИЕ:С ПРОДЪЛЖЕНИЕ:

През пролетта на 2012 година променихме ради-
кално живота си, напускайки родната Франция, за да 
заживеем в България. Избрахме Брацигово, защото го 
познаваме и обичаме още от 1990 година.

Приятели ни помогнаха да купим една стара тради-
ционна къща – уютна и забележителна, което ни донесе 
много радост. Сприятелихме се с брациговци.

В живота си имаме нужда да имаме край себе си и 
животни – домашни любимци. Някои от тях доведохме 
от Франция, други дойдоха при нас в течение на години-
те. Някои умираха от естествени причини, но е ужасява-
що, че други бяха умишлено отровени.

През юни тази година /2019/ приютихме кученце, 
изоставено между Капитан Димитриево и Брацигово. 
То се сприятели с нас и с котките ни. Грижехме се много 
за него – ветеринарни прегледи, ваксинации, ежедневни 
разходки. Кръстихме го Рони.

Неделя, 17 ноември, рожден ден в дома ни. Очер-
тава се един прекрасен ден… 17:30 часа. Откриваме 
кучето Рони парализирано и почти безжизнено, някол-
ко минути по-късно – с обилна пяна... Преди да дойде 
ветеринарният лекар, то умря в ужасни мъки. Отровено. 
На следващия ден сутринта откриваме, че Нико, една от 
нашите котки, е сполетяна от същата участ. Една ръка на 
убиец е хвърлила отровна примамка през оградата на 
двора ни. 

Защо?
Вероятно никога няма да разберем. Безкрайно сме 

наскърбени и гневни. Това е истинско варварство и дано 
никога повече не се повтори!

Призоваваме гражданите на Брацигово да не се при-
миряват, да не приемат тези безумни действия, които 
напоследък зачестиха, за съжаление, в нашия край. По-
тресени сме, но твърдо решени да се противопоставяме 
на такива злодеяния.

Искрено благодарим на полицията и общинската 
администрация на Брацигово за разбирането и подкре-
пата в тези трудни за нас моменти.

Herve Chantal Beauchot
Превод: Руси НИКОЛОВ

ДУМАТА ИМАТ ГРАЖДАНИТЕ:ДУМАТА ИМАТ ГРАЖДАНИТЕ:
(опит за размисъл в стих)

Учих някога за ветеринарУчих някога за ветеринар
и  – както беше си адетът стар,и  – както беше си адетът стар,
взимах съвет от стар и млад.взимах съвет от стар и млад.
Та тогаз нашата ветеринарияТа тогаз нашата ветеринария
по хуманност и по силапо хуманност и по сила
догонваше хуманната ни медицина.догонваше хуманната ни медицина.
А ний си бяхме пациенти – А ний си бяхме пациенти – 
почтени, но и със претенции.почтени, но и със претенции.
Неусетно някак правилата си се завъртяха,Неусетно някак правилата си се завъртяха,
та от правоимащи пациентита от правоимащи пациенти
станахме си онеправдани клиенти.станахме си онеправдани клиенти.
Лекуват ни по здравна каса,Лекуват ни по здравна каса,
пък даваме си левчета на каса…, каса…, каса…пък даваме си левчета на каса…, каса…, каса…
Доят ни като млечни крави,Доят ни като млечни крави,
а ни слагат диагнози вяли.а ни слагат диагнози вяли.
Водят ни по клинична пътека,Водят ни по клинична пътека,
пък то – ни помощ, ни утеха.пък то – ни помощ, ни утеха.
Тук вмъквам си мойта теза:Тук вмъквам си мойта теза:
че лекуват на конвейр,че лекуват на конвейр,
без да снемат анамнеза.без да снемат анамнеза.
И тъй умираме си кат мухи,И тъй умираме си кат мухи,
че болни кой ли ни търпи.че болни кой ли ни търпи.
Наливат се пари в здравеопазването родно,Наливат се пари в здравеопазването родно,
пък то ставапък то става
все по-пошло, все по-грозно.все по-пошло, все по-грозно.
Надява се народът на здрава медицина,Надява се народът на здрава медицина,
но оцеляват само като че лино оцеляват само като че ли
от настинка и ангина.от настинка и ангина.
Психично болните намалятПсихично болните намалят
по статистиката вярна.по статистиката вярна.
А тези в психиатриите какви са?А тези в психиатриите какви са?
Да не са ни от хайлайфа?Да не са ни от хайлайфа?
Стендове ни слагат за щяло и нещяло,Стендове ни слагат за щяло и нещяло,
та сърцата ни железнита сърцата ни железни
станаха изцяло.станаха изцяло.
Министри здравни сменятМинистри здравни сменят
като салфетки често,като салфетки често,
но от това става ли ни по-лесно?но от това става ли ни по-лесно?
Дотам са стигнали нещата…Дотам са стигнали нещата…
Хуманната ни медицинаХуманната ни медицина
да догонва ветеринарната по сила.да догонва ветеринарната по сила.

Мильо МИЛЕВМильо МИЛЕВ

Защитени дървета от 16 вида са заснети 
на територията на РИОСВ – Пазарджик

На 60 вековни и забележителни дървета, обявени за за-
щитени на територията на РИОСВ – Пазарджик, е направено 
геодезическо заснемане. То е извършено по проект „Засне-
мане и изработване на карта и геобаза данни на вековните 
дървета в Република България“ през 2019 г. 

Най-много са заснетите екземпляри от видовете обикно-
вен бук (18), бял бор (5), черен бор (4), цер (4), смърч (3) и по 
един екземпляр от видовете липа, орех, дръжкоцветен дъб, 
черна топола, ливански кедър, кестенолистен дъб, зимен 
дъб, бяла мура, обикновен орех, черна черница и секвоя. 
Най-много защитени дървета са заснети в общините Бело-
во, Велинград, Ракитово и Стрелча. За установените 11 из-
съхнали и невъзстановимо увредени защитени дървета ще 
бъдат проведени процедури по тяхното заличаване.

Последното защитено вековно дърво на територията на 
РИОСВ – Пазарджик е обявено през 2019 г. и е от вида обик-
новен орех. Намира се в м. Юрта, в землището на с. Карабу-
нар, община Септември. Дървото е на възраст 200 години. 
Диаметърът му е 4,70 метра. 

В община Брацигово има също защитено дърво – веко-
вен бук в местността Порти в землището на село Розово.

РИОСВ призовава гражданите на област Пазарджик, ко-
ито имат информация за вековно или забележително дърво, 
да внесат предложението си в инспекцията за обявяването 
му за защитено.

В деня на християнското семейство уче-
ници от 5 клас на СУ „Народни будители“ бяха 
наградени от ЦОП /Център за обществена 
подкрепа/ към КСУДС − Брацигово, за участие 
в инициативата „Моето родословно дърво“

Една инициатива на възпитаниците и педагогическия 
персонал на ДГ „Пъстро хвърчило“ – с. Бяга, по повод Деня 
на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Всяка 
година по интересен начин малчуганите се приучават да 
спазват правилата за движение по пътищата и да проявяват 
внимание и загриженост по време на движение.

За да има повече усмихнати детски лица,За да има повече усмихнати детски лица,
за да е спокойна мама у дома,за да е спокойна мама у дома,

ще учим и ще спазвамеще учим и ще спазваме
уличните правила!уличните правила!

ИНИЦИАТИВА ПО ПОВОД
17 НОЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН

В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ОТ ПТП

В социалните мрежи на страницата на фейсбук група-
та „Аз си обичам Брацигово“ бе качена тази снимка.

Всъщност, жителите на града са свикнали с тази глед-
ка. Фрапираща е, но е факт. Коментарите под поста естест-
вено обвиняват Общината, но нещата са далеч по-сложни 
и касаят най-вече личното отношение на ползвателите. 
Такси за минералната вода, свободно течаща от град-
ските извори, няма нито в Хисаря, нито във Велинград.

ФФОТООТОООККОО
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Банките са като чувала на Дядо Коледа – винаги могат да ви 
изненадат, но не с подарък, а с поредната такса.

Промените в цените на услугите им започнаха през юни и 
продължиха през октомври.

Например банка, която оперира в България, е решила да 
сложи такса от 3 лева, ако някой иска да си изтегли собстве-
ни пари от собствената сметка! Това се случва, ако отидете в 
банковия клон и поискате услугата от служителка на гише. В 
същото време таванът на сумата, която можете да изтеглите 
от банкомат, се е увеличил от 400 на 1000 лева на ден. Ако 
устройството е собственост на същата банка, таксата е 30 ст. 
Само че банкоматът не дава наведнъж 1000 лева, а 800, като 
допълнително трябва да се изтеглят още 200. Така тегленията 
стават две – за 60 ст. Ако уредът пък е на друга банка, то за 
едно теглене може да ви вземе до 1,50 лева.

Промяната показва, че банките правят всичко възможно да 
намалят офисите и служителите си, като накарат хората все по-
вече да се справят сами.

Друга кредитна институция пък взема по 3 лева месечно за 
обслужване на сметка, ако клиентът няма дебитна карта. Но 
ако има – таксата пада на 2 лева.

Внимавайте и с кредитната карта! Защото може да ви одру-
сат с 15 лева наказателна такса дори и за 1 ст. просрочие. Има 
такива клаузи в договори, които може и да не сте прочели и да 
ги разберете едва когато се окажете потърпевш.

Затова, ако не сте проверили колко ви вземат за обслужва-
нето на сметките, кредитните и дебитните карти, транзакциите, 
плащането на битовите сметки и други операции – не е зле да 
го направите, за да предотвратите разходи, които може да си 
спестите. Потребителите да видят кои услуги най-често ползват 
и ако те са много поскъпнали, да си сменят банката, съветват 
експерти.

Печалбите в банковия сектор продължават да растат, като 
за деветте месеца на 2019 г. достигат 1.27 млрд. лв., по данни на 
БНБ. Това е с около 50 млн. лв.повече от същия период на 2018 г. 
Годишният ръст на дохода от такси е 4,9%, до 826 млн. лева. От-
чита се обаче забавяне, като увеличението спрямо предходното 
тримесечие е 0,15%. Така че вероятно банките ще се опитат да 
наваксат. Още повече, че от декември ще трябва да се съоб-
разяват с новите европейски правила, според които таксите за 
евровите преводи се изравняват с тези при левовите.

Кредитните институции се опитват и да свиват администра-
тивните разходи. За деветте месеца те са 1.23 млрд. лв., което 
е с 10 млн. лв. по-малко от миналогодишните.

НА ВНИМАНИЕТО НА
ГРОЗДО- И ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Община Брацигово напомня на всички производители 
на винено грозде, съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 
година, че срокът за подаване на декларации за произ-
водствено количество вино от реколта 2019 година е до 
15-и януари.

Съгласно чл. 44 от Закон за виното и спиртните напит-
ки, декларации не подават производители:

• чиято продукция от грозде е изцяло предназначена 
за консумация в непреработен вид, за сушене или за ди-
ректна преработка в гроздов сок;

• чиито стопанства включват по-малко от 0,1 хектара 
лозарска площ, реколтата от които няма да бъде обект на 
търговия;

• чиито стопанства включват по-малко от 0,1 хектара 
лозарска площ и предават цялата получена реколта на 
кооперация.

Декларациите се подават в два екземпляра в офиса на 
териториалните звена на Изпълнителна агенция по лозата 
и виното (ИАЛВ) град Пловдив. Образци на декларациите 
са публикувани на сайта на Агенцията в поле „Деклара-
ции“, но могат да бъдат предоставени и на място при по-
даването им – гр. Пловдив 4000, бул. „Санкт Петербург“
№ 67, тел.: 032/633148.

Неспазването на задължението за подаване на декла-
рации, съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009г., се наказва с 
глоба от 500 до 1 000 лв. за физическите лица и от 2 000 до 
10 000лв. за юридически лица и еднолични търговци.

Ангелина КАЛИНОВА

НОВИНИ ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА“
Набират се проекти за рекултивация на депа

Обявена е процедура чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-
2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет 
на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело 
С145/14“: Подкрепят се дейности за техническата рекул-
тивация на депата. Задължително след нея следва да се 
извърши и биологична рекултивация на депото в срока 
на дълготрайност на проекта – 5 години от окончателно-
то плащане по него. Конкретните допустими кандидати 
са 56 общини с депа за неопасни отпадъци, предмет 
на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело
С-145/14, които не са получили финансиране от ПУДО-
ОС. Бюджетът на процедурата е 120 млн. лв. Минимален 
размер на проект не е фиксиран. Максималният се опре-
деля от сумата за извършване на техническа рекултива-
ция за депото и разходите за проектиране, строителен 
надзор, авторски надзор, оценка на съответствието 
на проекта и организация/управление и информация 
и публичност. Максималната стойност за техническа 
рекултивация е до 55 лв. с ДДС/кв.м площ. Площта за 
техническа рекултивация на депото се определя въз-
основа на решение на комисията, сформирана по реда 
на чл. 18 от ППЗОЗЗ. По изключение е допустимо, при 
обосноваване и представено количествено остойностя-
ване на базата на проектна документация, кандидатът 
да поиска увеличаване на стойността в зависимост от 
особеностите на терена и дейностите за техническа 
рекултивация съгласно нормативните изисквания. По 
процедурата са определени три срока за кандидатства-
не, съобразени с проектната готовност на общините, до 
9 декември, 13 януари и 17 февруари 2020 г.

След проучване на мнението на общините по про-
цедурата, НСОРБ настоя изключването на биологичната 
рекултивация от допустимите по бъдещата процедура 
дейности, реципрочно допустимите разходи, да отпадне. 
По този начин, според нас по-ефективно и ефикасно, 
биха се разходвали средствата от ОПОС и би се обезпе-
чила рекултивация на депата в пълен обем, без ненужно 
отлагане на части от тях във времето. 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна 
среда“ – управляващ орган на програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ е отправила покана към Община Брацигово 
за участие в проектното предложение, като датата за вхо-
диране на окончателната документация е 13.01.2020 г.

МОСВ отказва намаляването
на размера на отчисленията за

депониране на отпадъци за 2020 г.
Поредният отказ на Министерството на околната 

среда и водите да преразгледа и намали размера на 
отчисленията за депониране на отпадъци за 2020 г. бе 
даден на срещата с министър Нено Димов на 5 ноември. 
В миналия брой ви информирахме за продължаващите 
усилия на НСОРБ за намиране на решение на предстоя-
щото догодина почти двойно увеличение на отчисления-
та за тон депонирани отпадъци. Действията на Сдруже-
нието отразяват поставените от общините проблеми и 
са в изпълнение на Решение на УС на НСОРБ от януари. 
От началото на годината двете писмени предложения –
до министър Димов и до неговия заместник Николай 
Кънчев, за намаляване на размера на отчисленията по-
лучиха отрицателен отговор. Общините дължат отчисле-
нията на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците и Наредба № 7 от 2013 г., уреждаща реда и 
начина за изчисляването и определянето на размера им. 
За 2019 г. те са 57 лв./т, а за 2020 г. и следващите години 
ще бъдат 95 лв./т. Експертите на НСОРБ категорично 
отстояват позицията на общините, че предстоящото 
рязко увеличение на отчисленията е неприемливо. На-
ред с ежегодното нарастване на общинските разходи 
по цялостното управление на отпадъците, промяната в 
размера на отчисленията неминуемо ще доведе до на-
прежение в общинските бюджети и до необходимостта 
от повишаване на такса „Битови отпадъци“ за граждани-
те и бизнеса. Както ви информирахме, мотивите за отказ 
на МОСВ са свързани с двукратното вече намаляване на 
размера на отчисленията по настояване на НСОРБ – в 
процеса на разработване на наредбата през 2013 г., как-
то и през 2017 г. Министерството посочва също, че във 
всички документи на Европейската комисия критично се 
отбелязва ниският размер на отчисленията в България. 
Това, според МОСВ, води до липса на стимули за нама-
ляване на депонираните отпадъци и риск страната да не 
постигне целите за рециклиране към 2020 г. Европейски-
те препоръки са за определяне на размер на таксата за 
депониране на отпадъци не по-малко от 50 евро/т. НСОРБ 
ще продължи да води разговори на всички управленски 
нива за преразглеждане на размера на отчисленията за 
2020 г. При евентуална промяна на позицията незабавно 
ще ви уведомим.

О Б Я В А
Със заповед №ОХ-953/21.10.2019 г.

на министъра на отбраната на Република България
се обявяват 117 (сто и седемнадесет) вакантни длъжности,

които следва да се заемат след провеждане на конкурс
от 27.01.2020 г. за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища
в страната и чужбина, във военни формирования (в.ф.)
на съвместното командване на силите, както следва:

1.1. за в.ф. 48960 – Бургас , Приложение № 1 – 52 длъжности;
1.2. за в.ф. 42610 – Козарско, Приложение № 2 – 2 длъжности;
1.3. за в.ф. – София , Приложение № 3, № 5, № 6 – 37 длъжности;
1.4. за в.ф. 28860 – Горна Mалина, Приложение № 4 – 36 длъжности;

В заявлението кандидатите могат да посочат до 5 длъжности в 
обявата.

Срок за подаване на документи до началника
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик – до 23.12.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ЦВО – www.comd.bg
За подробна информация – експерт във Военно окръжие – Пазар-

джик за общини Пещера и Брацигово – Петьо Русеков, Община Бра-
цигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552/2065, младши експерт Димитър 
Димитров, ет. 2, стая № 12, тел. 03552/2065, вътр.115, или във Военно 
окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034/445 463. 

Промени в цените
на банковите услуги

Петият редовен конгрес на ПП „Обединени земеделци“
преизбра Петя Ставрева за председател на партията

От съюза предлагат да стартира

Национална програма за

„Възраждане на българските села“

„Благодаря ви за доверието и за 
подкрепата! За мен това е голяма 
отговорност и повече работа за въз-
раждане на земеделското движение в 
България.“ Това заяви пред делегатите 
на Петия редовен конгрес на ПП „Обе-
динени земеделци“ Петя Ставрева 
след преизбирането й за председател 
на партията.

Висшият форум се проведе на 
17 ноември 2019 г. в зала „Маестро 
Георги Атанасов“ в Пазарджик. В него 
участва и почетният председател на 
организацията д-р Анастасия Димит-
рова-Мозер.

Сред официалните гости на събити-
ето бяха Десислава Дариткова – пред-
седател на Парламентарната група на 
ПП ГЕРБ, заместник-председателят на 
XLIV Народно събрание Емил Христов, 
зам.-председателят на СДС и кмет на 
столичния район „Витоша“ Теодор Пет-
ков, областният координатор на ГЕРБ 
в Пазарджик Найден Шопов, кметът на 
община Струмяни Емил Илиев и други. 
Приветствия до конгреса изпрати кме-
тът на Пазарджик Тодор Попов.

„В „Обединени земеделци“ запа-
зихме своята идентичност и продъл-
жаваме да бъдем почтена земеделска 
организация. Нашият съюз остава 
гръбнакът на земеделското движение 
в България“ − заяви преди това в сло-
вото си пред конгреса Петя Ставрева. 
Тя благодари на представителите на 
партиите от демократичната общност, с 
които „Обединени земеделци“ си парт-
нират от години, за това, че са уважили 
форума. Председателят на „Обединени 
земеделци“ изрази увереност, че за-
едно ще постигнат консолидацията 
на партиите от демократичното про-
странство, в името на успешния път на 
България.

„Обединени земеделци“ говорим 
на езика на бъдещето – ние сме сред 
първите организации в Европа, кои-
то предлагат конкретни решения за 
управление на риска в земеделието, с 
грижа за съдбата на нашите фермери, 
с грижа за бъдещето на плодородната 
ни земя“ – изтъкна Петя Ставрева.

Тя предложи платформа с актуал-
ните приоритети на земеделското дви-
жение, сред които е продължаването 
на децентрализацията и устойчивото 
развитие на България на регионите, в 
противодействие на небалансираното 
развитие на България на няколко ско-
рости. Втора стъпка е 
стартирането на ре-
гионални програми 
с европейско и наци-
онално финансиране, 
съобразени с въз-
можностите и нуж-
дите на всеки регион. 
Диференцирано ДДС 
за храните и за земе-
делската продукция 
е друг приоритет. 
Следва развитието 
на фамилните ферми и насърчаването 
на земеделските кооперации и сдру-
жения на производителите. Друг ак-
цент в платформата е стартирането на 
Национална програма „Възраждане на 
българските села“. „Обединени земе-
делци“ апелират също за насърчаване 
на био и екопроизводствата, ефектив-
ни мерки за опазване на природата и 
създаването на зелени пояси около 
градовете. От партията настояват и за 
въвеждането на изискване минимум 
50 на сто от земеделските стоки в 
големите търговски вериги да бъдат 
българско производство.

„Трябва да изградим общество със 
силна средна класа, която да е гръбна-
кът на българската икономика“ – каза 
още Петя Ставрева.

„Обединени земеделци“ е орга-
низация, която винаги е работила за 

демокрацията и просперитета на Бъл-
гария. С голямо удоволствие дойдох 
тук, за да бъда с вас на Петия конгрес. 
Гордея се, че съм дъщеря на земедел-
ския водач д-р Г. М. Димитров и че съм 
свързана с този съюз, който изигра 
голяма роля при прехода към демокра-
ция. Земеделският съюз даде много 
жертви за отстояване правата и свобо-
дите на гражданите и запазването на 
земеделската идея и преди това, като 
се бореше за нея и даде много жертви“ 
– заяви при откриването на конгреса 
почетният председател на партията д-р 
Анастасия Мозер.

По думите й, повечето хора днес не 
са изстрадали демократичните ценнос-
ти и принципи и затова ги приемат за 
даденост, а те трябва да се отстояват 
постоянно. „Пожелавам успех на кон-
греса и на всички вас, да продължите 
да пазите идеята за свободна, неза-
висима и демократична България, за 
която министър-председателят и 
правителството работят“ – каза още 
Анастасия Мозер.

На своето заседание конгресът 
отчете резултатите от преминалите 
местни избори, сътрудничеството си 
с ГЕРБ и партиите от демократичното 
пространство.

Форумът избра членове на Наци-
оналното ръководство и на Върхов-
ната контролно-ревизионна комисия 
(ВКРС). За неин председател делегати-
те избраха Зара Клисурова.

Съвременнос т
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започна абонирането за вестници и списания за 2020 г. В днешния забързан

и високотехнологичен век – дейност странна и може би почти забравена.
Вестник „Априлци“, ако го пожелаете, и през идната година ще бъде с вас

на цената на половин кафе – 0,30 ст. за брой,
или само за смешните 6,00 лева на година!

Както и досега, той ще продължава да ви информира по интересуващи ви
въпроси от най-различно естество, както и да дава гласност на вашето мнение.

На страниците на „Априлци“ ще намерят място
вашите писма, вашите въпроси, вашата поезия!

Дайте шанс на местната преса!

Едва ли мнозина знаят, че най-българската книга, най-че-
тената и най-почитаната в чужбина – романът „Под игото“ на 
Иван Вазов, за първи път вижда бял свят като цялостен том не 
на български, а на английски език. Българските книгоиздатели 
не са искали да рискуват с такава дебела епопея, но в Англия 
един авторитетен критик – Едмънд Гос, оценява високо произ-
ведението на Вазов. Гос е съставител и редактор на поредицата 
„Международна библиотека“, публикувана от младия издател 
Уилям Хайнеман, който пуска романа на Патриарха под № 14 в 
своя амбициозен проектр наред с творби на Толстой, Мопасан 
и редица други изтъкнати скандинавски, полски, италиански, 
испански и немски писатели.

Наскоро издателство „Захарий Стоянов“ пусна подготвения 
от големия български англицист проф. Александър Шурбанов по-
следен вариант на „Под игото“ с редакторски поправки от самия 
Вазов. Оказва се всъщност, че Вазовият роман в по-сетнешни 
публикации е бил доста редактиран, прередактиран, поправян 
дори от хората, натоварени със задачата по неговата публикация.  
„Под игото“ – още от малки го изучаваме в учебната програма по 
български език и литература. Честно казано, би било срамно да 
има българин, който да не е чел този роман или поне да не знае 
някои от основните неща за него. Като например кога е създаден, 
за какво се разказва в него, кои са главните герои, какво се опитва 
да предаде на своите читатели авторът чрез тази книга, кои главни 
исторически личности биват оприличавани в разказа и т. н.
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През 2019 г. се навършват 125 години от публикуването на 
р р р

първото самостоятелно издание на романа „Под игото“. Годиш-
нината е повод да разкажем любопитни и малко известни факти 

р р

около написването и отпечатването на най-четената и превеждана 
българска книга.

Замисълът на „Под 
игото“ датира от 1887 г. 
Емигрант в Одеса (къ-
дето прекарва около 
една година – 1887 г.), 
Иван Вазов започва 
работа над романа. С 
известни прекъсвания 
тя продължава до 
началото на 1889 г. 
Желанието му е да 
създаде роман, по-
добен на „Клетниците“ 
на Виктор Юго. Тази 
идея – „родена една 
нощ“ – по думите на 
самия автор – прозира 
още в първите редо-
ве: „избягването на 
Огнянова в къщата 
на чорбаджи Марка 
напомня донегде 
нощното посещение 
на Jean Valjean в 
дома на свещеника 
Bienaimӛ. […] Много 

от епизодите в романа са плод на личните ми спомени и наблю-
дения. Повечето от действующите лица са истински личнос-
ти от Сопот, с други или преиначени имена.“

В началото на 1889 г., скоро след като българското правител-
ство амнистирало политическите емигранти, Вазов решил да се 
завърне в България, но преди да потегли от Одеса, за да избегне 
проверката на турската митница, изпратил ръкописа на „Под иго-
то“ чрез съдействието на един бивш руски дипломат в България до 
руското посолство в Цариград. „В София – разказва Вазов – недо-
вършеният роман бе затурен в книжата ми, нито мислех да го 
дописвам, а още по-малко да го печатам: в България русофоб-
ският дух царуваше, а някои глави на романа бяха напоени със 
симпатия към нашите освободители. Да се каже добра дума за 
русите тогава се считаше акт на предателство.“

Но тъкмо в този момент се състояла една среща, която се 
оказала съдбоносна. В началото на м. май 1889 г. Иван Шишманов 
неочаквано посещава Вазов и му прави предложение да отпеча-
тат романа в новото издание, основано от Министерството на про-
свещението – „Сборник за народни умотворения“:

– Ние желаем да напечатим романа Ви там.
– Но той не е готов още: само първата му половина е на-

писана.
– Ще напишете и втората. Недейте ни отказва. Как му е 

названието?
– Не съм го намислил още.
– То е най-лесна работа.
Вазов разказва за начина, по който е избрал заглавието на 

романа си: „Аз имах не едно, а десетина имена (между друго и 
„Кървава заря”). Един ден ги написах в Одеса на едно листче и 
предложих на приятели да си изберат кое харесват. Всички

харесаха най-първото „Под игото“. Него взех и аз.“

Печатането на първата част на романа „Под игото“ продължа-
ва няколко месеца – до края на октомври или началото на ноември 
1889 г. Излиза в първия том от „Сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина“. В „Книжовния отдел“ е поместено началото на 
„Под игото. Роман от Ив. Вазов, част I“. По молба на Вазов една 
част от тиража (около сто екземпляра) била оформена като от-
делни отпечатъци.

Ласкавите отзиви 
за публикуваната първа 
част насърчават автора 
и той се заема в кратък 
срок да завърши произ-
ведението. Силни болки 
в едното око не му позво-
ляват да работи сам и той 
е принуден да диктува 
продължението на своя 
брат Борис Вазов, по 
това време ученик в гим-
назията. В спомените си 
Борис Вазов разказва:

„Първата част 
от романа беше вече 
дадена под печат в 
„Сборник за народни 
умотворения“, издаван 
от Министерството 
на народното просве-
щение. За да ускори за-
вършването на романа, 
брат ми ме накара да пиша под негова диктовка. Дълго време 
той ми диктува. Тогава бях ученик в пети клас на гимназията и 
умеех да пиша доста правилно. Останало ми е впечатление за 
силната памет на брат ми, когато се касаеше да добави, по-
прави или се съобрази с нещо в текста, без да може да прочете 
той сам страниците. Той ми посочваше с голяма точност на 
кое място трябва да се нанесат поправките.“

Така романът бива окончателно завършен и още през следва-
щата година е напечатан във втората и третата книга на „Сборник 
за народни умотворения, наука и книжнина“. С това обаче твор-
ческият процес не прекъсва.

Първото самостоятелно издание на „Под игото“ като отделна 
книга излиза в Англия, в поредицата „Международна библиотека“ 
на лондонското издателство „Хайнеман“, 1893(4) г., почти година 
преди българското книжно издание.

Първото самостоятелно издание на „Под игото“
Първото самостоятелно издание на български език на „Под 

игото“ е дело на книжаря и издател Тодор Чипев. Неговата 
книжарница се обособява като своеобразен културен център 
в сърцето на София, където се срещат Иван Вазов, Стоян Ми-
хайловски, Кирил Христов, д-р Кръстю Кръстев, Елин Пелин, 

Елисавета Багряна, Дора 
Габе, проф. Михаил Арнау-
дов, проф. Петко Стайнов, 
Ана Каменова, Тодор Боров, 
Илия Бешков, Пенчо Геор-
гиев, Александър Поплилов, 
Дечко Узунов и др.

През 1894 г. Т. Ф. Чипев 
публикува „Под игото“, а до 
края на живота си издава 
общо около 20 отделни книги 
с Вазови творби. „Сефтосах 
се с него: издадох му два 
тома „Повести и разкази“. 
После го попитах защо 
си играе и печата романа 
си „Под игото“ на части в 
„Сборника за народни умот-
ворения“ – да вземем, че да 
го издадем в отделна книга. 
Той възприе това, но изказа 
съмнение… Скъпо щяло да 
излезе, още повече ако ще 
плащам и на художниците, 
все големи: Антон Митов, 
чеха Мърквичка и другия 
чужденец Обербауер. Аз 
се съгласих на всичко и на-
истина хонорарът и изобщо 
харчът беше тлъстичък. 
Поиска ми по двеста лева 
на кола при 33 коли. Праве-
те му сметката. Дадох ги 
от все сърце, без пазарлък.“

Договорът, който подписват Иван Вазов и издателят Тодор 
Чипев е с дата 11 април 1894 г. В него се уточняват параметрите 
на бъдещото издание: да бъде отпечатано на луксозна хартия, 
с 25 илюстрации в 3000 екз. тираж. Също така е посочен ав-
торският хонорар, който възлиза на 2500 сребърни лева, както 
и екземплярите, които ще получи авторът – 25. На титулната 
страница се уточнява, че изданието е „второ“, появява се и под-
заглавие: „Роман из живота на българите в предвечерието на 
Освобождението“.

Пристъпвайки през 1894 г. към подготовката на „Чипевото“ 
издание, Вазов нанася множество редакции над текста: съкра-
щава, обединява или преработва отделни глави, размества някои 
пасажи, отстранява не напълно издържаните или неубедителни 
в художествено отношение моменти в развитието на действието, 
уточнява някои детайли в описанието на обстановката и героите и 
усъвършенства творбата по отношение на стила.

Що се отнася до илюстрациите към романа, артистът Иван По-
пов разказва в спомените си, че по молба на Вазов няколко души 
артисти от трупата „Сълза и смях“, между които и той самият, се 
съгласяват да участват в снимките за романа „Под игото“. Снимки-
те се правят в ателието на придворния фотограф Ив. Д. Карастоя-
нов в присъствието на Вазов и под непосредственото ръководство 
на художниците от Рисувалното училище – Мърквичка, А. Митов 
и Обербауер. Вазов, когато разглеждал стъклото от снимката на 
Боримечката, извикал:

– Ха-а-а! Тук е станала голяма грешка, г-н Карастоянов. Бори-
мечката не може да остане тъй. Той трябваше да бъде с широко 
отворена уста и да представлява момента, когато силно се провик-
ва: „Хора бре! Ще пукне топчето, майка му стара, та да не се упла-
шат жените и 
дечурлигата. 
[…] Драги По-
пов, трябва да 
се облечете и 
гримирате на-
ново в ролята 
на Боримеч-
ката, трябва 
да се поправи 
грешката.

В ъ п р е к и 
обясненията на 
художниците 
Мърквичка и А. 
Митов, че това 
не е необходи-
мо, защото при 
ретуширането 
на снимката 
те ще отворят 
устата на Бори-
мечката според 
ж е л а н и е т о 
му, Вазов на-
стоявал: „Не, 
не, няма да 
бъде – вместо 
с пушка той е с 
овчарска тояга!

–  В и ж т е , 
вижте, г. Митов…

– Е, да, да – тук имате право, г-н Вазов. Устата можем да от-
ворим, но ръцете малко неудобно ще бъде да ги разтворим и да 
им дадем нова форма.

– Хайде, хайде, Попов, то се видяло, че ще става нова снимка.“
Съвсем скоро след това, на 16 юли 1894 г., в пресата се съ-

общава за излязлата от печат книга на Вазов: „Под игото. Роман 
из живота на българите в предвечерието на Освобождението. В 
три части. С 25 илюстрации в текста. Изработени от Пиотровски, 
Обербауера, Митова и Мърквичка. 2. изд. София, Т. Ф. Чипев, 
1894, 507 с.“

В съобщението се казва: „Вместо да оценяваме литератур-
ната стойност на поменатий роман, ще се ограничим само да 
кажем, че европейский свят се е произнесъл върху това, защото 
романът на г-н Иван Вазов е преведен на няколко иностранни 
язици и списателят, за чест на България, си е направил едно ев-
ропейско име. Книгата е изпечатана доста чисто. Илюстрациите 
са сполучливи, ако не изящни.“

Така започва пътят на вечната книга на България.
Още интересни факти, свързани с историята и преводите на 

романа са представени в изложбата в Университетска библио-
тека „Св. Климент Охридски“.

автор: д-р Малина ДИМИТРОВА
предостави: Невена СТЕФАНОВА
главен библиотекар
при НЧ „В.Петлешков – 1874“
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Титулна страница на „Под игото“

Илюстрация на Рада Госпожина

Илюстрация на Боримечката

Договорът, който Иван Вазов 
сключва с Тодор Чипев

Скъпи съграждани,
Кметът на община Брацигово
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Коледни и Новогодишни празници!
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на всички деца, а желаещите ще могат да направят 

снимка за спомен пред елхата!
Заповядайте!!!



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


