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ВЪВЕДЕНИЕ

Тази публикация прави общ преглед на социалното осигуряване в Република 
България и съдържа основни данни и факти за държавното обществено осигуря-
ване (ДОО), което се управлява от Националния осигурителен институт (НОИ). 
Наред с това е представена информация за статута, функциите и организационно-
управленската структура на НОИ.

Държавното обществено осигуряване е най-голямата и значителна част от 
социално-защитната мрежа и от осигурителната система на България. Национал-
ният осигурителен институт е публична институция, която администрира задъл-
жителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова 
злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. НОИ е 
компетентната българска институция по прилагане на правилата за координира-
не на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на 
социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, май-
чинство и помощите при смърт, паричните обезщетения за безработица, пенсии-
те за старост, инвалидност и наследствените пенсии.

Събирането на осигурителните вноски и натрупаните финансови задължения 
към фондовете на ДОО от 2006 г. се извършва от Националната агенция за при-
ходите.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД 
НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Социалното осигуряване в България, базирано на осигурителни вноски, се 
провежда от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигу-
рителна каса и от дружествата за допълнително социално осигуряване – допъл-
нително осигуряване за пенсия, допълнително осигуряване за безработица и/или 
професионална квалификация, допълнително здравно осигуряване.

Освен класическото социално осигуряване на контрибутивен принцип, соци-
алната защита в България включва и системата на социалните услуги. Тя съдържа 
целеви програми за социално подпомагане и грижи, за създаване на трудова зае-
тост на групи в неравностойно положение на пазара на труда, семейни помощи за 
деца и пр. Те се финансират от държавния бюджет чрез данъците. За преценяване 
на правото се прилага определен набор от критерии, някои от които включват и 
подоходен тест. Тези социални програми се администрират от Министерството 
на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане и Аген-
цията по заетостта с техните териториални структури.

В системата за социално осигуряване, която се обслужва от Националния 
осигурителен институт, са включени осем осигурителни риска (от общо девет 
по Конвенция № 102 на МОТ). Те са: 1) болест; 2) инвалидност; 3) бременност и 
раждане; 4) отглеждане на дете; 5) трудова злополука и професионално заболява-
не; 6) старост/навършена възраст; 7) смърт на наследодател или загуба на издър-
жащ член на семейството; 8) безработица. Обслужването на деветия осигурите-
лен риск, свързан със здравеопазването и медицинските услуги, се осъществява 
от Националната здравноосигурителна каса.

Държавното обществено осигуряване се осъществява въз основа на принци-
пите на:
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1) задължителност и всеобщност на осигуряването;
2) солидарност на осигурените лица;
3) равнопоставеност на осигурените лица; 
4) социален диалог при управлението на осигурителната система;
5) фондова организация на осигурителните средства.

Пенсионната система заема най-значителен дял от социалнозащитната мре-
жа. Обхваща всички икономически активни лица и стимулира трудовата мобил-
ност. Българската пенсионна система е универсална и многостълбова: 

• Нулевият стълб, условно казано, са средствата за неконтрибутивните 
пенсии, несвързани с трудова дейност (социални, персонални, военноинвалидни, 
гражданскоинвалидни, за особени заслуги), финансирани от държавния бюджет.

• Първият стълб е наследената задължителна разходопокривна система 
на държавното обществено осигуряване, базирана на текущите осигурителни 
вноски от работещите сега лица.

• Вторият стълб се състои от два компонента – универсални и професио-
нални пенсионни фондове:

1) Универсалните пенсионни фондове представляват задължителна 
допълнителна капиталонатрупваща схема, в която част от вноските на 
работещите, родени след 31.12.1959 г., се акумулират в индивидуални 
пенсионни партиди за допълнителна пенсия;

2) Професионалните пенсионни фондове представляват задължителна 
капиталонатрупваща схема, в която се акумулират вноските за ранното 
пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд.

• Третият стълб включва две разновидности капиталонатрупващи фон-
дове на базата на индивидуални партиди:

1) Допълнителни доброволни пенсионни фондове;
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2) Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 
професионални схеми.

Държавното обществено осигуряване в нулевия и първия стълб на осигури-
телната система се администрира от Националния осигурителен институт. Пен-
сионното осигуряване във втория и третия стълб се осъществява от лицензирани 
частни пенсионноосигурителни дружества.

ПРАВНА РАМКА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Национално законодателство
Основните нормативни документи, уреждащи социалното осигуряване, са:

 Кодекс за социално осигуряване – урежда държавното обществено оси-
гуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, май-
чинство, безработица, старост и смърт и допълнителното социално осигуряване, 
включващо: допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост 
и смърт; допълнителното доброволно пенсионно осигуряване при старост, инва-
лидност и смърт; допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или 
професионална квалификация.

 Кодексът за социално осигуряване дава материално-правния обхват на со-
циалното осигуряване в трите вида: 1) задължително основно; 2) задължително 
допълнително; 3) допълнително доброволно. Или двете осигурителни схеми – 
разходопокривната и капиталонатрупващата, са регламентирани в един кодекс в 
унисон с основополагащата концепция на българския тристълбов осигурителен 
модел.

 Допълнителното задължително пенсионно и допълнителното доброволно 
осигуряване за пенсия, безработица и/или професионална квалификация, про-
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веждано от дружествата за допълнително социално осигуряване, се урежда в 
част втора на Кодекса за социално осигуряване и с подзаконови нормативни ак-
тове по прилагането на кодекса в тази част.

 Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се 
приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, бю-
джетите на фондовете: „Пенсии“, „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, „Тру-
дова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“, 
„Безработица“ и бюджета на Националния осигурителен институт за съответната 
календарна година и извънбюджетните план-сметки на Учителския пенсионен 
фонд и на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

 Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при 
несъстоятелност на работодателя – изпълнява гаранционно-обезпечителна 
функция, когато са покрити определени законови критерии. 

 Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред 
– регламентира възможността при определени условия лицата да могат да уста-
новяват трудов и/или осигурителен стаж по съдебен ред.

 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – обхваща детайлно всички 
пенсионни права, както и условията, свързани с отпускането, изплащането, пре-
изчисляването, спирането и прекратяването на пенсиите и добавките към тях.

 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите 
и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на 
работодателя.

 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране.
 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, бъл-

гарските граждани на работа в чужбина и морските лица.
 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се 

правят осигурителни вноски.
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 Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помо-
щи от държавното обществено осигуряване.

 Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безрабо-
тица. 

 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудо-
вите злополуки и Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, 
обжалване и отчитане на професионалните болести.

 Наредба за реда на внасяне и разпределяне на задължителните осигури-
телни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и слу-
жителите“.

 Наредба за медицинската експертиза.
 Наредба за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 

62, ал. 5 от Кодекса на труда (за регистриране на сключени, изменени и прекра-
тени трудови договори).

 Законът за здравното осигуряване и поднормативните актове за при-
лагането му уреждат здравното осигуряване в Република България, провеждано 
от Националната здравноосигурителна каса и от дружествата за допълнително 
здравно осигуряване.

Европейски регламенти и международни договори в областта 
на социалното осигуряване и социалната сигурност
Националният осигурителен институт прилага задълженията си по гаран-

тиране правата и обслужването на гражданите, работили в различни държави, 
когато задълженията произтичат от влезлите в сила за Република България дву-
странни договори в областта на социалното осигуряване, както и от правилата 
за координация на схемите за социална сигурност с другите 26 държави, чле-
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нуващи в Европейския съюз, и с трите държави от Европейското икономическо 
пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария.

От 1 май 2010 г. актовете, уреждащи тези отношения, са:
1) Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета на 

Европейския съюз от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална 
сигурност. Документът е в консолидирана версия с отразени изменения, извър-
шени с Регламент (ЕО) № 988/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
септември 2009 г.

2) Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета на 
Европейския съюз от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за при-
лагане на Регламент (ЕО) № 883/2004.

Тези регламенти замениха прилаганите до тогава регламенти на Съвета 
(ЕИО) № 1408/71 и № 574/72.

В областта на международните осигурителни отношения, освен горепо-
сочените регламенти, действат и 9 двустранни международни договора (към 
30.09.2012 г.) за социално осигуряване и едно споразумение за изплащане на 
пенсиите, отпуснати в България на лица, живеещи на територията на съседна 
Република Турция.

Националният осигурителен институт е компетентната българска институ-
ция и служба за връзка по прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 
и Регламент (ЕО) № 987/2009 и международните договори в областта на социал-
ното осигуряване и социалната сигурност по отношение на:

 паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт;
 паричните обезщетения за безработица;
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 пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии.
Преценката за право на парични обезщетения за безработица, болест, май-

чинство и помощите при смърт се извършва от териториалните поделения на 
НОИ.

Кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби по въпросите, 
свързани с паричните обезщетения за безработица, болест, майчинство и помо-
щите при смърт; издаването и изискването на структурирани електронни доку-
менти и преносими документи в тази област се извършва от дирекция „Европей-
ски регламенти и международни договори“ в Централно управление на НОИ.

Преценката на пенсионни права и кореспонденцията с чуждестранните оси-
гурителни служби се извършва от:

 съответното териториално поделение на НОИ – за лицата с постоянен и 
настоящ адрес в Република България;

 дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ в Цен-
трално управление на НОИ – за лицата с постоянно пребиваване в друга 
държава-членка на Европейския съюз и европейското икономическо прос-
транство или държава, с която се прилага международен договор в облас-
тта на социалното осигуряване и социалната сигурност.
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МИСИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРАВЕН СТАТУТ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Мисия
Националният осигурителен институт е публична институция, която 

управлява законосъобразно, ефективно и прозрачно средствата на държав-
ното обществено осигуряване, като извършва качествени услуги за клиен-
тите на системата.

Стратегически цели на НОИ
 Повишаване на качеството на обслужване и удовлетвореност на ползвате-

лите на услугите, предоставяни от НОИ.
 Модернизация и повишаване на институционалния капацитет за успешно 

изпълнение на мисията и функциите на НОИ.
 Ефективно и прозрачно изразходване на средствата на държавното об-

ществено осигуряване.
 Развитие и подкрепа на човешкия ресурс като фактор за успешно изпълне-

ние на функциите на НОИ.
 Нарастване на общественото доверие към НОИ като надежден партньор в 

национален и международен аспект.

Органи на управление на НОИ
Националният осигурителен институт е автономна организация със самос-

тоятелен бюджет и се отчита пред Народното събрание на Република България. 
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Органи на управление на Националния осигурителен институт са Надзорен съ-
вет, управител и подуправител.

Надзорният съвет се състои от: по един представител на национално пред-
ставените организации на работниците и служителите и на работодателите и 
равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет, един от 
които задължително е изпълнителният директор на Националната агенция за 
приходите. Мандатът на Надзорния съвет е четиригодишен. Членовете му из-
бират на ротационен принцип председател и двама заместник-председатели от 
състава си. В заседанията на Надзорния съвет със съвещателен глас участва и 
Управителят на НОИ. Функциите на Надзорния съвет на НОИ са разписани в 
Кодекса за социално осигуряване и основно се състоят в следното: утвърждава 
проекти на годишния бюджет на държавното обществено осигуряване и отчет за 
изпълнението му; проектозакони и постановления за изменение и допълнение 
или приемане на нови нормативни актове по социалното осигуряване; правилни-
ка за организацията, правомощията и функционалните задължения на структур-
ните звена на НОИ. Осъществява контрол върху дейността на НОИ, Управителя 
и Подуправителя, Съвета на управителя.

Управителят и Подуправителят се избират от Народното събрание за срок 
от четири години. Управителят действа от името на НОИ, организира и ръководи 
дейността му и го представлява пред всички физически и юридически лица в 
страната и в чужбина. Той е първостепенен разпоредител с бюджета на държав-
ното обществено осигуряване и със средствата на Учителския пенсионен фонд. 
Управителят свиква и ръководи заседанията на Съвета на управителя. При от-
съствие на Управителя неговите функции се изпълняват от Подуправителя. По-
дуправителят може да изпълнява функции, които са му възложени от управителя.

Съветът на управителя подпомага дейността на Управителя и се състои 
от ръководителите на функционалните направления на института, Управителя, 
Подуправителя и Главния секретар. Съветът на управителя предлага на Управи-
теля проекти на решения, свързани с неговите правомощия.
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Взаимоотношения на НОИ с други държавни органи и институции
Дейността на Националния осигурителен институт е свързана с непрекъс-

нато и координирано сътрудничество с други държавни органи и институции, с 
органите на местното самоуправление и местната администрация, с органите на 
съдебната власт, както и с неправителствени организации, които имат отноше-
ние към въпросите, свързани с държавното обществено осигуряване.

 НОИ отчита своята дейност пред Народното събрание, което приема със 
самостоятелен закон бюджета на държавното обществено осигуряване. Управи-
телят и Подуправителят на НОИ се избират пряко от парламента. Този статут 
предопределя активното взаимодействие между НОИ и законодателната власт. 
Поради естеството на работата, финансовото устройство и управление, основа-
ни на Кодекса за социално осигуряване, най-тясна и интензивна е взаимовръзка-
та на НОИ с постоянните комисии по труда и социалната политика и по бюджет 
и финанси към Народното събрание.

 Министерството на труда и социалната политика (МТСП) разработва, 
организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика 
в областта на доходите и жизнения стандарт, общественото осигуряване, закрила-
та при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, безопасността и 
здравето при работа, социалната защита и равните възможности на жените и мъ-
жете.

Представители от Централно управление на НОИ участват в междуведом-
ствени работни групи под координацията на МТСП.

Експерти на НОИ подготвят отговори на запитвания, касаещи общественото 
осигуряване, отправени към министъра на труда и социалната политика.

 НОИ сътрудничи с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по тру-
да“ (ГИТ) към министъра на труда и социалната политика и с други държавни 
контролни органи за извършване на съвместни проверки, съгласуване при под-
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готовка на методически указания, междуведомствена размяна на информация. 
НОИ е заинтересована страна от ефективната работа на инспекцията по труда за 
дисциплиниране на работодателите/осигурителите коректно да спазват трудово-
то и осигурителното законодателство. От голямо значение са съвместните про-
верки на териториалните поделения на НОИ и ГИТ по разследване на трудовите 
злополуки, легализиране на трудови правоотношения и намаляване на скритата 
икономика.

 Националният осигурителен институт поддържа редовна връзка с На-
ционалния статистически институт при взаимен обмен на данни за целите на 
националната статистика, както и за анализ и оценка на социално-осигурител-
ната политика, статистическите и актюерските анализи и прогнози, планирането 
на бюджета и пр.

 При осъществяване на своите функции НОИ взаимодейства с Национал-
ната агенция за приходите, която от 1 януари 2006 г. обедини събирането и 
обслужването на републиканските данъци и осигурителни вноски. Директната 
връзка между информационните системи на двете институции, както и съвмест-
ното изготвяне на методическите указания по контрола и събирането на оси-
гурителните вноски, са основна предпоставка за текущото изпълнение на тази 
дейност.

 НОИ поддържа редовни контакти с представителите на средствата за 
масова информация, публикува материали в пресата, присъства в медиите по 
актуалните въпроси на социалното осигуряване. В Бюлетина на НОИ се помест-
ват публикации за хода на реформата, мнения на експерти по дискусионни теми, 
новости в законодателството и процедурите, социалното осигуряване и евроин-
теграцията, чужд опит и т.н.

 Издава годишен доклад за дейността на Националния осигурителен ин-
ститут и аналитичен годишник за изпълнението на социалноосигурителните 
програми и финансовите резултати на фондовете на държавното обществено 
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осигуряване. Чрез годишниците работата на института, финансовите резултати, 
проблемните въпроси, изводите, стратегическите намерения стават достояние 
на всички заинтересовани страни от законодателната и изпълнителната власт, 
от сферата на образованието, синдикалните и работодателските организации и 
други неправителствени организации.

 Националният осигурителен институт членува в Международната асоци-
ация по социално осигуряване и в Европейската платформа по социално осигу-
ряване.
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СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА НОИ

Националният осигурителен институт се състои от Централно управление 
със седалище в град София и териториални поделения. Териториалният обхват и 
седалищата на териториалните поделения на НОИ съответстват на границите и 
административните центрове на областите в Република България.

Общата численост на персонала в Централно управление и 28-те територи-
ални поделения на НОИ е 3 735 щатни бройки.

През 2012 г. организационната структура на Националния осигурителен ин-
ститут претърпя промени на централно и на териториално ниво. Посочената по-
долу структура на НОИ е действаща от 18.06.2012 г., съгласно решение на Над-
зорния съвет на НОИ, в изпълнение на Закона за администрацията.

Централно управление на НОИ е организирано в 4 дирекции на общата 
администрация, 6 дирекции на специализираната администрация, инспекторат, 
финансови контрольори по Закона за финансовото управление и контрол в пуб-
личния сектор, Дирекция „Вътрешен одит“ и Дирекция „Сигурност“.

Главният секретар ръководи, организира, координира и контролира функ-
ционирането на общата администрация.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на 
управителя като ръководител на администрацията, създава условия за осъщест-
вяването на дейността на специализираната администрация и извършва техни-
ческите дейности по административното обслужване на гражданите и юридиче-
ските лица.
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Общата администрация на института осъществява следните основни функ-
ции:

 Организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на 
човешките ресурси в института;

 Организира, методически ръководи и контролира цялостната дейност по 
финансирането и счетоводната отчетност на бюджетните и извънбюджет-
ните средства на института;

 Планира, координира и провежда политика за прозрачност и публичност 
на Националния осигурителен институт в областта на достъпа до инфор-
мация за медиите и гражданите и връзките с международни организации 
и осигурителните институции извън страната;

 Осъществява пълното юридическо обслужване на института и правната 
защита пред органите на съдебната власт.

Специализираната администрация извършва функции във връзка с осъ-
ществяване на държавното обществено осигуряване, като:

 Организира, методически ръководи и контролира дейността по:
– отпускане и изплащане на пенсиите, краткосрочните обезщетения и 

помощи по Кодекса за социално осигуряване, гарантираните вземания;
– отпускане, изменение, спиране, прекратяване, възобновяване и изпла-

щане на пенсиите и краткосрочните обезщетения по регламентите на 
Европейския съюз и международните договори в областта на социал-
ното осигуряване;

– приемане, съхраняване и използване на разплащателната документа-
ция на прекратени осигурители без правоприемник в осигурителния 
архив на НОИ.
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 Организира и методически ръководи дейността по:
– установяване, разследване и регистриране на трудовите злополуки, 

проучване и регистриране на професионалните болести и разработване 
на програми за предотвратяване на трудовите злополуки и професио-
налните болести;

– експертиза на работоспособността;
– работа и отчетност с болничните листове за временна неработоспособ-

ност.
 Изготвя становища по исканията за заличаване на несъбираеми вземания 

към фондовете на държавното обществено осигуряване и по молби до 
Президента на Република България за опрощаване на несъбираеми взема-
ния от неправилно изплатени пенсии, обезщетения и помощи;

 Изгражда и поддържа интегрираната информационна система на институ-
та;

 Анализира статистическите данни за икономическото, социалното и демо-
графското състояние в страната и прогнозира отражението им върху функ-
ционирането на системата на държавното обществено осигуряване.

На пряко подчинение на управителя са инспекторатът, финансовите контро-
льори в Централно управление на НОИ, Дирекция „Вътрешен одит“ и Дирекция 
„Сигурност“.

Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на 
института и на второстепенните разпоредители с бюджетни средства в инсти-
тута. Извършва комплексни, тематични и последващи проверки по утвърден от 
Управителя годишен план, както и внезапни проверки по отделни сигнали или 
при случаи с обществен отзвук.
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Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява вътрешен одит по Закона за въ-
трешния одит в публичния сектор.

Дирекция „Сигурност“ води отчет, обработва и съхранява документи и ма-
териали съдържащи класифицирана информация в регистратурата на Национал-
ния осигурителен институт.

Финансовите контрольори в Централно управление методически ръково-
дят и координират дейността по изграждането и функционирането на системи-
те за финансово управление и контрол; осъществяват предварителен контрол за 
законосъобразност на документи и процедури, свързани с финансовата дейност. 
Финансовите контрольори в териториалните поделения на НОИ са на пряко под-
чинение на съответния ръководител на териториално поделение.



Социалното осигуряване в България – информация, данни, факти

19

ОБЩА ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА 
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛ
ПОДУПРАВИТЕЛ28 ТП на НОИ

Инспекторат Дирекция
Вътрешен одит

Дирекция
Сигурност

Дирекция
Човешки ресурси и
административно-

стопанско
обслужване

Дирекция
Обществени

комуникации и
международно
сътрудничество

Дирекция
Правна

Дирекция
Пенсии

Дирекция
Анализ,

планиране
прогнозиране

Дирекция
Информационни

системи 
и моделиране

на бизнес процеси

Дирекция
Европейски

регламенти и
международни

договори

Дирекция
Осигурителен

архив

Дирекция
Финансово-
счетоводна

дейност

Дирекция
Осигуряване

и краткосрочни
плащания

Финансови
контрольори

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Функции на териториалните поделения
Териториалните поделения на НОИ осъществяват функциите и задачите 

на института по управление на държавното обществено осигуряване на регио-
нално ниво. Ръководителите на териториалните поделения се назначават от Уп-
равителя на НОИ след конкурс за срок 6 години. Те действат като разпоредители 
втора степен с бюджета на държавното обществено осигуряване и със средства-
та на Учителския пенсионен фонд, отчитат дейността си пред Управителя.

Териториалното поделение на НОИ осъществява следните основни дей-
ности:

 Организира и извършва дейността по отпускане, изменяне, спиране, пре-
кратяване и възобновяване на пенсиите, както и тяхното изплащане, от-
читане и статистическо наблюдение, включително на пенсиите по меж-
дународни договори в областта на социалното осигуряване и паричните 
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;

 Извършва методическо ръководство и контрол върху работата на осигури-
телите относно осигурителните разходи и правилното издаване на доку-
ментите за пенсиониране;

 Упражнява финансов контрол по Кодекса за социално осигуряване и осъ-
ществява взаимодействие с държавните контролни органи;

 Осъществява контрол на дейностите по профилактика и рехабилитация и 
експертиза на трайно намалената работоспособност;

 Осъществява дейността по функционирането на осигурителните архиви 
на Националния осигурителен институт;

 Организира и извършва дейността по установяване, разследване и реги-
стриране на трудовите злополуки и по проучване и регистриране на про-
фесионалните болести.
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ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА НОИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Видин

Монтана

Враца

Плевен
Русе

Велико
Търново

Ловеч

Пловдив

Благоевград

Кюстендил

Перник София

Област София

Смолян

Пазарджик

Габрово

Стара Загора

Хасково

Кърджали

Сливен

Ямбол

Бургас

Варна

Добрич
Силистра

Разград

Търговище

Шумен
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СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ДОО

Социалноосигурителните програми на държавното обществено осигуряване 
(ДОО) определят съответните функционални направления и дейности в органи-
зационната структура на НОИ за обслужване на следните плащания:

1) Парични обезщетения за: 
– временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова зло-

полука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при 
належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстранява-
не от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен 
или на член от семейството под карантина, належащо придружаване 
на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или 
лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение 
поради карантина в заведението или на детето;

– бременност, раждане и отглеждане на малко дете;
– трудоустрояване при временно намалена работоспособност, поради 

общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, бремен-
ност и кърмене;

– безработица.
2) Парични помощи за: профилактика и рехабилитация, при смърт на оси-

гурено лице и при инвалидност, поради общо заболяване, когато няма ос-
нование за отпускане на пенсия. 

3) Пенсии: 
– за осигурителен стаж и възраст;
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– за инвалидност поради общо заболяване;
– за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;
– наследствени пенсии;
– социални пенсии за старост, социални за инвалидност, гражданско-ин-

валидни, военно-инвалидни, за особени заслуги и персонални.

Учителският пенсионен фонд е професионална пенсионна схема за ранно 
пенсиониране на учителите, която се управлява от НОИ. От него се изплащат 
срочни пенсии за ранно пенсиониране, в намален или пълен размер, както и до-
бавки на учителите, които са отложили своето пенсиониране.

НОИ администрира специализирания фонд „Гарантирани вземания на ра-
ботниците и служителите“ при несъстоятелност на работодателя. От него се 
изплащат начислени и неизплатени трудови възнаграждения и парични обезще-
тения на работници и служители, произтичащи от трудовите им правоотноше-
ния, когато спрямо техните работодатели е открито производство по несъстоя-
телност. 

Осигурени лица

Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалид-
ност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и профе-
сионална болест и безработица са:

 лицата, наети на работа за повече от 5 работни дни или 40 часа през един 
календарен месец;

 държавните служители, съдиите, прокурорите, следователите, държавни-
те съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните служители, 
кадровите военнослужещи и служещите по специални закони;
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 членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност в кооперацията;
 изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски друже-

ства, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и синди-
ците и ликвидаторите;

 лицата получаващи възнаграждения на изборни длъжности и служителите 
с духовно звание по Закона за вероизповеданията;

 морските лица – изцяло за своя сметка за изброените осигурителни риско-
ве без безработица;

 специализантите получаващи възнаграждение по договор за обучение за 
придобиване на специалност.

Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за 
старост и за смърт са:

 лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаят-
чийска дейност;

 лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собстве-
ници или съдружници в търговски дружества и физическите лица - члено-
ве на неперсонифицирани дружества;

 регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители; 
(Изброените в този абзац лица по свой избор могат да се осигуряват и за 

общо заболяване и майчинство.)
 лицата, които полагат труд без трудово правоотношение.

По свое желание могат да се осигуряват за инвалидност поради общо 
заболяване, за старост и за смърт:

 изпратените на работа в чужбина от български посредник;
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 съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломати-
ческа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на 
задграничния му мандат;

 пенсионерите, ако попадат в кръга на самоосигуряващите се лица или ра-
ботят без трудови правоотношения;

 докторантите;
 съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия 

и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производи-
тели и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и 
за общо заболяване и майчинство.

Осигурителни каси
Самоосигуряващите се лица и осигурителите с наети на работа до 50 души 

могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната 
дирекция на Националната агенция за приходите. Осигурителните каси про-
веждат осигуряването на своите членове, като посредничат за осъществяване на 
осигуряването между тях, от една страна, и от друга – между Националния оси-
гурителен институт и Националната агенция за приходите.

Осигурителни вноски
Осигурителните вноски са в определен процент от осигурителния доход и се 

разпределят се между осигурител и осигурен.
От 01.01.2009 г. във фонд „Пенсии“ се правят трансфери от републиканския 

бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички оси-
гурени лица за календарната година.
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 Осигурителните вноски за държавните служители, съдиите, прокурорите, 
следователите, държавните съдебни изпълнители, съдебните служители и 
кадровите военнослужещи се покриват изцяло от републиканския бюджет.

 Самоосигуряващите се лица внасят пълния размер на дължимите осигури-
телни вноски за своя сметка.

 Осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест е 
диференцирана според условията на труд от 0,4 до 1,1% и е изцяло за смет-
ка на работодателя/осигурителя.

 За 2012 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работни-
ците и служителите“.

 Работещите при условията на първа и втора категория труд задължително 
се осигуряват в професионален пенсионен фонд за допълнително задъл-
жително пенсионно осигуряване. Размерът на осигурителната вноска за 
първа категория труд е 12%, а за втора – 7%. Вноските са изцяло за сметка 
на работодателя. За тези лица той е задължен да внася за фонд „Пенсии“ 
още 3% осигурителна вноска за своя сметка.

 За учителите се внасят допълнително 4,3% в Учителския пенсионен фонд 
за сметка на осигурителя.

 За лицата, родени след 01.01.1960 г., вноската във фонд „Пенсии“ е в на-
мален размер. Разликата от 5% постъпва по индивидуална партида в уни-
версален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно оси-
гуряване. 
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РАЗМЕР И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2012 г.

Вид 
осигурен

Размер на осигурителните 
вноски (без ТЗПБ) Разпределение на осигурителните вноски (без ТЗПБ)
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Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд
Родени 
преди 
1 януари 
1960 г.

22,3% 17,8% 3,5% 1,0% – 12,6% 9,9% 2,1% 0,6% – 9,7% 7,9% 1,4% 0,4% –

Родени след 
31 декември 
1959 г.

22,3% 12,8% 3,5% 1,0% 5,0% 12,6% 7,1% 2,1% 0,6% 2,8% 9,7% 5,7% 1,4% 0,4% 2,2%

Работници и служители, работещи при условията на 1-ва и 2-ра категория труд
Родени 
преди 
1 януари 
1960 г.

25,3% 20,8% 3,5% 1,0% – 15,6% 12,9% 2,1% 0,6% – 9,7% 7,9% 1,4% 0,4% –

Родени след 
31 декември 
1959 г.

25,3% 15,8% 3,5% 1,0% 5,0% 15,6% 10,1% 2,1% 0,6% 2,8% 9,7% 5,7% 1,4% 0,4% 2,2%

Самоосигуряващи се лица

Родени 
преди 
1 януари 
1960 г.

17,8% 
(21,3%) 17,8%

По 
жела-

ние на 
лицето 
(3,5%)

– – – – – – – 17,8% 
(21,3%) 17,8%

По 
жела-

ние на 
лицето 
(3,5%)

– –

Родени след 
31 декември 
1959 г.

17,8% 
(21,3%) 12,8%

По 
жела-

ние на 
лицето 
(3,5%)

– 5,0% – – – – – 17,8% 
(21,3%) 12,8%

По 
жела-

ние на 
лицето 
(3,5%)

– 5,0%
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Осигурителен доход
Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски, включва всички 

възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и 
други доходи от трудова дейност.

 Осигурителният доход на осигурените от работодател е получените, 
включително начислените и неизплатените брутни месечни възнагражде-
ния или неначислените месечни възнаграждения, но не по-малко от мини-
малния месечен осигурителен доход за съответната година по квалифика-
ционни групи професии и икономически дейности на осигурителите. 

 За лицата работещи без трудови правоотношения осигурителните внос-
ки се внасят върху получените възнаграждения след приспадане на разхо-
дите за дейността. 

 Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват върху избран 
осигурителен доход между минималния и максималния месечен осигури-
телен доход, определени със закона за бюджета на държавното обществе-
но осигуряване за съответната година и годишно върху доходите от данъч-
ната декларация. Минималният месечен размер на осигурителния доход за 
самоосигуряващите се лица е диференциран в четири скали в определен 
диапазон съобразно облагаемия им доход за по-предходната година като 
самоосигуряващи се.

 Земеделските производители и тютюнопроизводителите са включени 
в общата осигурителна схема, но за тях е направено изключение по отно-
шение на минималния осигурителен доход. Минималният месечен размер 
на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители е по-нисък от този за самоосигуряващите се лица. 
За 2011 г. и 2012 г. е 240 лв.
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 Морските лица избират величината на осигурителния си доход в грани-
ците между минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се 
лица и максималния месечен размер на осигурителния доход, определени 
със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответ-
ната година. Морските лица не извършват годишно изравняване на осигу-
рителния доход.

 Фиксиран е максимален размер на осигурителния доход за всички кате-
гории осигурени лица, който за 2011 г. и 2012 г. е 2 000 лв.

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Паричните средства от осигурителни вноски според социалния риск, за кой-
то са предназначени, са обособени в пет фонда в структурата на държавното 
обществено осигуряване. Законът за бюджета на държавното обществено оси-
гуряване за съответната календарна година е основният финансов план и следва 
фондовата конструкция на общественото осигуряване.
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БЮДЖЕТНА СТРУКТУРА НА ДОО
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Приходи на държавното обществено осигуряване
Приходите на държавното обществено осигуряване се формират основно от 

осигурителни вноски, трансфери от републиканския бюджет и субсидия за по-
криване на недостига от средства.

Броят на осигурените лица, средните осигурителни доходи, размерът на осигури-
телните вноски и нормата на събираемост определят прихода от осигурителни вноски.

Разходи на държавното обществено осигуряване
Разходите в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване 

са основно за пенсии, за социални помощи и обезщетения и за издръжка на служ-
бите по социално осигуряване.

Разходът за пенсии включва финансираните от ДОО и от РБ, и изплатените 
по международни спогодби пенсии, без пощенската такса, ДДС и други финан-
сови услуги. През 2011 г. разходът за пенсии е 7 091 518,1 хил. лв. и представлява 
9,4% от БВП на страната. 

Приходи 
от осигурителни 

вноски
46,1% 

Трансфери за извършени 
плащания от ДОО за сметка на РБ

3,7% 

Трансфер от РБ в
размер на 12 на сто

върху сбора от
осигурителните

доходи на всички
осигурени лица

30,0%

Субсидии 
от централния/републиканския 

бюджет
19,8%

Други приходи
и трансфери

0,4%

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БЮДЖЕТ 
НА ДОО ПРЕЗ 2011 г. 
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85,32%

85,95%

86,79%

13,72%

13,20%

12,40%

0,96%

0,85%

0,81%

70% 80% 90% 100%

2009 г. 

2010 г. 

2011 г.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИТЕ РАЗХОДИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ДОО 

Разходи за пенсии
Социални помощи и обезщетения 
Програми, дейности и служби по социално осигуряване

93,42%

89,09%

83,18%

78,64%
77,28% 77,48% 77,41% 76,29%

90,75%

86,56%

80,86%

76,50%
75,23% 75,43% 75,37% 74,30%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАВИСИМОСТ (ПЕНСИОНЕРСКО ЧИСЛО)

КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАВИСИМОСТ – ОБЩ БРОЙ ПЕНСИОНЕРИ КЪМ БРОЙ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАВИСИМОСТ – ПЕНСИОНЕРИ ОТ ДОО КЪМ БРОЙ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 
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2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

50,97% 51,63%
53,30% 54,00% 53,32%

56,28%
58,39% 57,25%

40,40% 40,60%
42,90% 43,10%

41,75%
44,06%

46,19% 44,88%

30,0%

35,0%

45,0%

40,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ДОХОДА ЗА ПЕРИОДА 2004–2011 г. (%)  

Средна пенсия към средномесечен нетен осигурителен доход
Средна пенсия към средномесечен осигурителен доход

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

8,8%

8,3%
8,1%

7,8%
8,1%

9,5%
9,9%

9,4%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

10%

11%

11%

РАЗХОДИ ЗА ПЕНСИИ КЪМ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (%)
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Социалното осигуряване в България – информация, данни, факти

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА НОИ

Националният осигурителен институт разполага със собствена Информа-
ционна система на социалното осигуряване (ИССО), покриваща нуждите на 
основните дейности на института, обмена на информация с външни информа-
ционни системи и предоставянето на електронни услуги на осигурителите и оси-
гурените лица, на министерства и институции.

РЕГИСТРИ НА ИССО

ОСИГУРИТЕЛИ 
И 

САМООСЯ
ВАЩИ СЕ

РЕГИСТЪР
НА

ОСИГУРИТЕЛИТЕ
САМООСИГУРЯ-

ВАЩИ СЕ,
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
ЗАВЕРЕН

ОСИГУРИТЕЛЕН
СТАЖ

ОСИГУРИТЕЛИ 
И 

САМООСЯ
ВАЩИ СЕ

РЕГИСТРИРАНЕ,
СЛЕДЕНЕ И

ПОГАСЯВАНЕ
НА

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
ПО

РАЗХОДИТЕ 
НА ДОО

Регистри на
осигурените
в специални
ведомства

ПЕНСИИ

РЕГИСТРИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Парични
обезщетения 

и помощи 
от ДОО  

Обезщетения 
за

безработица  

Гарантирани
вземания 

при несъстоя-
телност

Обезщетения
от ЕС и по

двустранни
спогодби

РЕГИСТЪР НА
ОСИГУРЕНИТЕ

ЛИЦА

РЕГИСТЪР НА
ОСИГУРЕНИТЕ

ЛИЦА

ТРУДОВИ
ЗЛОПОЛУКИ

ПРОФЕСИО-
НАЛНИ

БОЛЕСТИ

Архив на
прекратените
осигурители

ОСИГУРИ-
ТЕЛНИ

ПРИХОДИ

Помощи за
профилактика

и
рехабилитация

ТРУДОВИ
ДОГОВОРИ

ТРУДОВИ
ДОГОВОРИ

Регистри на осигурените  и самоосигуряващите се лица



Социалното осигуряване в България – информация, данни, факти

35

Информационната система на социалното осигуряване е изградена върху съ-
временни хардуерни и софтуерни платформи. Тя се поддържа и развива от собст-
вен екип ИТ специалисти в Централно управление и в териториалните поделения 
на НОИ. Освен разширяващо се подсигуряване на ИТ потребностите на институ-
та, друга основна цел в развитието ѝ е все по-широк обхват на електронни услуги 
за гражданите, бизнеса и партньорски организации за изпълнение на изисквани-
ята в нормативната уредба.

ФУНКЦИОНАЛНИ МОДУЛИ НА ИССО

Администриране
на средства по §4 

и §4б от ПЗР на КСО

ПЕНСИИ
Национална агенция

за приходите

РЕГИСТРАЦИОННА И
ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ГАРАНТИРАНИ
ВЗЕМАНИЯ

ПАРИЧНИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

ЗА БЕЗРАБОТИЦА

ЕЛЕКТРОННО
АРХИВНО 

СТОПАНСТВО

ПАРИЧНИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И

ПОМОЩИ ОТ ДОО

ПЕНСИИ ОТ ЕС 
И  ПО ДОГОВОРИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ
БОЛЕСТИ 

ТРУДОВИ
ЗЛОПОЛУКИ 

ПРИХОДИ, 
РАЗХОДИ,

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Министерство на
земеделието и храните

Главна Дирекция 
„Гражданска Регистрация

и Административно
Обслужване“

ПРЯКО ПРЕДОСТАВЯНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ РЕГИСТРИ И ВЕДОМСТВА 

Справки за министерства
и ведомства  

Министерство на труда
и социалната политика

Агенция за социално
подпомагане

Агенция по заетостта

Национален
статистически институт

Национална здравно-
осигурителна каса

БЪЛГАРСКИ
ПОЩИ 

Национална агенция
за приходите

БАНКИ

СЕРТИФИЦИРАНИ
ЛИЦА 

ОСИГУРИТЕЛИ
с идентификационен код на осигурител

ЕЛЕКТРОННО
ПРАВИТЕЛСТВО

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
с персонален идентификационен код

ДОГОВОРНИ
ПАРТНЬОРИ

Агенция по вписванията

Агенция по заетостта 



НОИ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
София – 1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64;

Тел.: +359 2 926 1010, факс: +359 2 926 1440; е-майл: noi@nssi.bg
www.noi.bg

дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“
отдел „Анализ и управление на риска“

със съдействието на:
отдел „Статистика, актюерски анализи и прогнози“

отдел „Анализ и планиране на бюджета“
дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“

Година на издаване 2012 г.



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

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


