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ОМБУДСМАНА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-н Пенчев,

Обръщаме се към Вас в качеството си на юридическо лице, предоставящо обществени 
услуги в сферата на здравеопазването.

Във  връзка  с  изпълнението  на  разпоредбите  на  ЗАКОНА  ЗА  ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ  от  страна  на  „Многопрофилна  болница  за  активно  лечение  Тримонциум” 
ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 
126, ЕИК 200213096, с управител д-р Светослав Илиев Илиев, e-mail: mbal_trimontium@abv.bg 
– изцяло частно търговско дружество, регистрирано по ТЗ и ЗЛЗ, 

пред нас възникват следните въпроси за правомерността на разпоредбите на закона.

1.

Според текста на ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (В сила от 01.10.2004 г., 
последно доп. и изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.), Чл. 7., т.3, възложители на обществени 
поръчки са и публичноправните организации. 

В  §  1,  т.21  от  Допълнителни  разпоредби  на  този  закон  се  дефинира  понятието 
"публичноправна организация". В него при определени условия попадат и лечебни заведения 
- търговски дружества:

"Публичноправна  организация"  е  юридическо  лице,  което  независимо  от  неговия 
търговски  или  производствен  характер  е  създадено  с  цел  задоволяване  на  обществени 
интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:
а) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) финансирано е повече от 50 на сто от 
държавния  бюджет,  от  бюджетите  на  държавното  обществено  осигуряване  или  на 
Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 
7, т. 1 или 3;
б)  повече  от  половината  от  членовете  на  неговия  управителен  или  контролен  орган  се 
определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3;
в) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т. 1 или 3; управленски 
контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо 
влияние върху дейността на друго лице. 
Публичноправна организация е и лечебно заведение - търговско дружество, на което повече 
от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския 
бюджет, и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Разпоредбите  на  закона  трябва  да  отговарят  на  неговите  цели  и  принципи.  Затова 
уредените  в  чл.46  на  Закона  за  нормативните  актове  правила  за  тълкуване  изискват 
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разпоредбите  на  нормативните  актове  да  се  тълкуват,  когато  са  неясни  или  непълни,  в 
смисъла, който най-много или ако отговаря на целта на тълкувания акт.

Целта на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е „осигуряване на ефективност при 
разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с 
извършването на определени в закона дейности с обществено значение” (чл.1). Принципите 
са уредени в чл.2 от ЗОП.

Включването  на  правни  субекти  в  обхвата  на  регламентираните  в  чл.7  от  ЗОП 
възложители е с оглед целта на закона - осигуряване на ефективност при разходването на 
бюджетните и извънбюджетните средства (чл.1) и създаване на задължение да се прилагат 
неговите принципи (чл.2) в случаите, когато има опасност за тяхното неспазване. Смисълът е 
да  се  осигури  публичност  и  прозрачност  и  условия  за  свободна  и  лоялна  конкуренция  и 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Сравнението между разпоредбата на т.21, ал.2 на § 1 от ДР на ЗОП и чл.1 и чл.2 от ЗОП 
доказва несъответствието на включването в тази разпоредба на лечебни заведения с целта и 
принципите на закона.

Съгласно нормативната уредба и ежегодно сключвания национален рамков договор за 
медицинските дейности между НЗОК и БЛС, НЗОК сключва с лечебното заведение (чл. 158 
от НРД за 2012г.) договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.  НЗОК  не 
превежда на дружеството предварително средства за оказване на болнична помощ, което да 
налага контрол по ЗОП с цел осигуряване на ефективност при разходването им. Тя заплаща 
само за извършените и отчетени медицински дейности, определени съгласно чл.55д от ЗЗО 
(чл.2, ал.1, т.7 от НРД за 2012г.) и то по предварително определена цена за всяка от тях по 
ред съгласно ЗЗО (чл.9, ал.1 от НРД за 2012г.).  При определянето на тези цени лечебните 
заведения не участват.  Фиксираният размер, който НЗОК заплаща,  не се влияе от обема и 
стойността  на  използваните  за  лечението  медикаменти, консумативи  и  изделия.  Ето  защо 
провеждането  на  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  за  доставка  на  стоки  от 
страна на лечебното заведение в този случай не изпълнява предназначението си и не може да 
намали  или  увеличи  размера,  по  която  извършената  услуга  се  заплаща.  Контролът  по 
осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства трябва да се извършва 
преди това – при определянето на фиксираните цени.

Още по-нелогично е  лечебното заведение  да бъде определено като субект на ЗОП, 
когато трябва да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на стоки, 
осъществявани чрез покупка, които изобщо не се заплащат от НЗОК или с други бюджетни 
или  извънбюджетни  средства. Вменяването  в  този  случай  на  задължението  да  възлагат 
обществени поръчки е лишено от правна и житейска логика.

Такъв  е  случаят  например  с  поставянето  на  вътреочните  лещи.  НЗОК заплаща  по 
клинична пътека само за отстраняването на естествената леща. За стойността на поставената 
изкуствената леща НЗОК не заплаща никаква част. Тя се заплаща изцяло от пациента.

Този случай изключва получаване на приходи по смисъла на чл.1 от ЗОП. Възлагането 
на  обществена  поръчка  и  сключването  на  договор  с  определен  доставчик  е  в  ущърб  на 
лечебното  заведение,  защото  изпълнението  му  изцяло  зависи  от  волята  на  трети  лица  – 
пациентите, чийто брой, подходящ за всеки от тях диоптър, избрани от тях вид, марка, модел, 
цена  на  лещата,  не  могат  да  бъдат  прогнозирани  предварително.  Не  без  значение  за 
повишавнане качеството на лечението в този случай е и обстоятелството, че при пускане на 
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пазара на ново изделие от този вид лечебното заведение трябва да може да реагира адекватно 
и да осигури на пациентите възможност да ги закупи. Обвързването с договор с доставчик, 
който не предлага от този вид, води до създаване на условия за допускане на дискриминация 
и неравнопоставеност спрямо други лечебни заведения, които не работят с НЗОК или чийто 
приходи за сметка на НЗОК са по-малко от 30 % от всичките им приходи. Това противоречи 
на основни начала,  уредени в чл.19 от Конституцията на РБ. Държавата трябва да създава 
условия за свободна стопанска инициатива и еднакви правни условия за стопанска дейност, а 
не да ги регламентира законодателно в ущърб само на някои правни субекти.

Аналогична  е  ситуацията  със  закупуването  и  на  други  медицински  изделия, 
незаплащани  от  НЗОК  в  ортопедия  и  травматология,  инвазивна  кардиология,  хирургия, 
неврохирургия и т.н.

От  гореизложените  съображения  става  ясно,  че  търговската  дейност  на  лечебните 
заведения по оказване на болнична помощ няма опасност да наруши прокламираните в ЗОП 
принципи. Обратното – тези принципи се нарушават, ако спрямо тях важат изискванията на 
ЗОП. Те са субекти на Търговския закон, които работят при условията на свободна и лоялна 
конкуренция  и  не  могат  да  създадат  условия  за  неравнопоставеност  и  допускане  на 
дискриминация. Тяхната дейност е публична и прозрачна. Подлежат на постоянен контрол от 
страна на НЗОК, която ежедневно проверява дали са спазени задължителните изисквания към 
всяка  клинична  пътека,  подлежаща  на  заплащане  от  бюджета  на  касата. 
Нормативноустановените правомощия на НЗОК са достатъчна гаранция за ефективността при 
разходване на предоставяните от нея средства на лечебните заведения. Включването им като 
субекти на ЗОП е неоправдано, противоречи на основни начала на правото на Р България и 
създава условия за неравнопоставеност. 

Предвид  изложеното  считам,  че  лечебните  заведения  изрично трябва  да  бъдат 
изключени от обхвата на ЗОП.

2.

Лечебните  заведения  –  търговски  дружестви  не  могат  да  се  определят  като 
публичноправни организации, защото не отговарят на изискванията, които да ги определят 
като  такива  и  в  това  им  качество  да  бъдат  включвани  като  субект  на  ЗОП.  Те  не  са 
публичноправни организации.

Аргументите ни са следните:

В ЗОП са посочени релевантни актове от Европейското законодателство, между които 
не фигурира

►B ►C1 ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 31 март 2004 година

относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за
строителство, доставки и услуги ◄

(ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114)

Изменена с
                                                                                                                               Официален вестник
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№     страница         дата

►M1 Commission Regulation (EC) No 1874/2004 of 28 October 2004 (*) L 326 17 29.10.2004 r.
►M2 Директива 2005/51/ЕО на Комисията от 7 септември 2005 година L 257 127 

1.10.2005 r.
►M3 Директива 2005/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
16 ноември 2005 година L 323 55 

9.12.2005 r.
►M4 Регламент (ЕО) № 2083/2005 на Комисията от 19 декември 2005
Година L 333 28 

20.12.2005 r.
►M5 Директива 2006/97/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година L 363 107 

20.12.2006 r.
►M6 Регламент (ЕО) № 1422/2007 на Комисията от 4 декември 2007
Година L 317 34 

5.12.2007 r.
►M7 Регламент (ЕО) № 213/2008 на Комисията от 28 ноември 2007
Година L 74 1 

15.3.2008 r.
►M8 Решение 2008/963/ЕО на Комисията от 9 декември 2008 година L 349 1 

24.12.2008 r.

Поправена с:

►C1 Поправка, ОВ L 182, 10.7.2008 r., стр. 282 (2004/18/ЕО)

В тази Директива са дефинирани понятията „Възлагащи органи“ и „Публичноправна 
организация“:

ДЯЛ I
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ
Член 1
Определения

9. „Възлагащи органи“ са държавата, регионалните или местните органи, публичноправните 
организации или асоциации от  един или няколко такива органи или от една или няколко 
публичноправни организации.
„Публичноправна организация“ е всяка организация:
а) създадена със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес,  без да има 
промишлен или търговски характер;
б) която има правосубектност и е
в)  финансирана  в  по-голямата  част  от  държавата,  регионалните  или  местните  органи или 
други публичноправни организации; или е обект на управленски контрол от последните; или 
има  административен,  управителен  или  надзорен  орган,  повече  от  половината  членове  на 
който  са  назначени  от  държавата,  регионалните  или  местните  органи  или  от  други 
публичноправни организации.
Неизчерпателни списъци на публичноправните организации и категориите публичноправни 
организации,  които  удовлетворяват  критериите  по  букви  а),  б)  и  в)  от  втора  алинея,  са 
включени в приложение III. Държавите-членки периодично уведомяват Комисията за всички 
промени в своите списъци на организации и категории организации.

Въпреки че въпросната ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО не е посочена като релевантен акт, 
от съпоставката на текстовеге в нея и тези в  ЗОП е видна структурната и терминологична 
прилика, дори съвпадение на цели текстове, което, освен че показва че въпросната Директива 
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е първообразът на посочените в ЗОП текстове, създава впечатлението, че ЗОП се придържа 
към и позовава на въпросната Директива.

При внимантелната  съпоставка на двата текста обаче се вижда, че текстът на ЗОП, 
дефиниращ  понятието  "публичноправна  организация",  фундаментално  изменя  смисъла  на 
заложеното в ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО понятие за „Публичноправна организация“:

„Публичноправна организация“
По ЗОП

„Публичноправна организация“
По ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО

юридическо лице всяка организация
създадено с цел задоволяване на обществени 
интереси

създадена със специфичната цел да 
задоволява нужди от обществен интерес

независимо от неговия търговски или 
производствен характер

без да има промишлен или търговски
характер

и за което е изпълнено някое от следните 
условия:

-

- която има правосубектност и е
финансирано е повече от 50 на сто от 
държавния бюджет, от бюджетите на 
държавното обществено осигуряване или на 
Националната здравноосигурителна каса, от 
общинските бюджети или от възложители 
по чл. 7, т. 1 или 3;

финансирана в по-голямата част от 
държавата, регионалните или
местните органи или други публичноправни 
организации;

обект е на управленски контрол от страна на 
възложители по чл. 7, т. 1 или 3; 
управленски контрол е налице, когато едно 
лице може по какъвто и да е начин да 
упражнява доминиращо влияние върху 
дейността на друго лице.

или е обект на управленски контрол от 
последните;

повече от половината от членовете на 
неговия управителен или контролен орган се 
определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 
3;

или има административен, управителен или 
надзорен орган, повече от половината 
членове на който са назначени от държавата, 
регионалните или местните органи или от 
други публичноправни организации.

Публичноправна организация е и лечебно 
заведение - търговско дружество, на което 
повече от 30 на сто от приходите за 
предходната година са за сметка на 
държавния и/или общинския бюджет, и/или 
бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса.

-

На  първо  място е  видно,  че  по  смисъла  на  ДИРЕКТИВА  2004/18/ЕО 
„Публичноправна организация“  е всяка организация, създадена със специфичната цел да 
задоволява нужди от обществен интерес,  без да има промишлен или търговски характер, 
т.е. организациите с промишлен или търговски характер са изключени от това понятие, докато 
по  дефиницията  на  ЗОП те  са  включени.  Търговските  дружества  (в  т.ч.  и  лечебните 
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заведения)  по принцип не се създават „с цел задоволяване на обществени интереси” и по 
презумпция не би трябвало да попадат в понятието за „Публичноправна организация”.  

Въпросът е по същество: какъв е смисълът на изключването на организациите, които 
имат промишлен или търговски характер в определението на Директивата и не противоречи 
ли тяхното включване в текстовете на ЗОП на съдържанието и целите на тази Директива, 
която е очевидната първооснова на дефиницията на ЗОП, преобърнатата наопаки?

От преамбюла на Директивата става ясно, че тя визира възлагането на поръчки, които 
са  сключени  за  сметка  на държавата,  регионалните  или  местните  органи  и  други 
публичноправни  организации  (но  не  и  търговски  дружества)  с  оглед  съблюдаване  на 
принципите на Договора за създаване на Европейската общност – на свободно движение на 
стоки,  свобода  на  установяване  и  предоставяне  на  услуги,  както  и  на  принципите, 
произтичащи от тях – на равнопоставеност, на недискриминация, на взаимно признаване, на 
пропорционалност,  на  прозрачност.  Директивата  цели  да  координира  националните 
процедури  за  възлагане  на  обществени  поръчки  и  да  подпомогне  тези  органи  и 
публичноправни  организации,  създадени  с  нестопанска  цел, при  осъществяването  на 
неспецифичната за тях стопанска дейност при задоволяване на нужди от обществен интерес.

Включването на лечебните заведения - търговски дружества, създадени по Търговския 
закон,  в дефиницията за „Публичноправна организация”  на ЗОП, освен че противоречи на 
дефиницията  на  Директивата,  е  груба  подмяна  на  понятията  в  публичното  право,  където 
еднолични субекти са  отделния гражданин, едноличните държавни органи, чужденци, лица 
без  гражданство,  бежанци,  лица,  на  които е  предоставено  правно убежище,  а  комплексни 
субекти са държавата, обществото като цяло, колективните държавни органи, политическите 
партии,  синдикалните  организации,  сдруженията  на  гражданите  с  нестопанска  цел, 
различните  динамични  неформални  структури  на  гражданското  общество,  но  не  и 
търговските  дружества.  Дефинирането  на  последните  като  публичноправни организации и 
създаването на публично-правни отношения между такива юридически лица е правен абсурд!

Въпреки това, в  ПРИЛОЖЕНИЕ III  на Директивата (български превод 2004L0018— 
BG  —01.01.2009  —  007.001),  БЪЛГАРИЯ  изрично  е  посочила  като  „УЧРЕДЕНИ 
СЪГЛАСНО ПУБЛИЧНОТО ПРАВО” в частност и лечебни заведения, които са или могат 
да  бъдат  и  търговски  дружества,  въпреки  че  не  попадат  в  обхвата  на  понятието  за 
„Публичноправна организация” на същата тази Директива:

ПРИЛОЖЕНИЕ III
СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И КАТЕГОРИИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДЕНИ СЪГЛАСНО ПУБЛИЧНОТО ПРАВО,
СЪГЛАСНО ОТ ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 9, ВТОРА АЛИНЕЯ

II — БЪЛГАРИЯ
...........................................................................................................
Държавни и/или общински лечебни заведения, посочени в член 3, параграф 1 от Закона за 
лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999 г.):
Лечебни заведения, посочени в член 5, параграф 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, 
бр.62/9.7.1999 г.):
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница „Лозенец“
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— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта

Тук  от  БЪЛГАРИЯ са  посочени  само  държавни,  ведомствени и  общински  лечебни 
заведения (макар по смисъла на определението на Директивата да не попадат в нейния  чл. 1.,  
9, буква „а”) докато в Допълнителни разпоредби на ЗОП (§ 1., 21) понятието „публичноправна 
организация”  е  разширено  до  всяко  „лечебно  заведение  -  търговско  дружество,  на  което 
повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или 
общинския бюджет, и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса”.

На  второ  място е  видно,  че  трите  критерия,  посочени  в  член 1,  параграф 9  от 
Директива  2004/18,  са  кумулативни.  Една  организация  представлява  публичноправна 
организация, за която е приложима процедурата по възлагане на обществени поръчки, когато 
е създадена със специфичната цел да задоволява нужди от  обществен интерес,  без да има 
промишлен или търговски характер (буква а), притежава правосубектност (буква б) и когато e 
финансирана в по-голямата част от държавата, регионалните или местните органи или други 
публичноправни организации или е обект на управленски контрол от последните,  или има 
административен, управителен или надзорен орган, повече от половината членове на който са 
назначени от държавата,  регионалните или местните органи или от други публичноправни 
организации (буква в). Алтернативни са само критериите по буква „в”.

В текста на ЗОП трите критерия, посочени в Допълнителни разпоредби (§ 1., 21, букви 
„а”,  „б”  и  „в”,  включително  и  подкритериите  в  последната)  са  алтернативни,  което  по 
същество позволява в обхвата на публичноправните организации да се включват и такива, 
отговарящи само на един от 3 критерия, при това не непременно най-важния. Така например 
достатъчно  е  дадено  търговско  дружество  да  е  финансирано  с  „повече  от  50  на  сто  от 
държавния  бюджет,  от  бюджетите  на  държавното  обществено  осигуряване  или  на 
Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 
7, т. 1 или 3” и то се превръща в „публичноправна организация”. 

Прилагането  на  принципите  на  частично  съответствие  на  критериите  тук  води  до 
необосновано от гледна точка на  смисъла и съдържанието на Директивата разширяване на 
обхвата,  изопачаване  и  повишаване  на  степента  на  неопределеност  на  дефиницията  за 
„Публичноправна организация“. То е пречка за прилагане по смисъл и на самия ЗОП.

На трето място лечебните заведения (които, ако са търговски дружества,  както и 
всяко  друго  търговско  дружество,  са  изцяло  изключени  от  обхвата  на  понятето  за 
„публичноправна организация” на тази директива) и по смисъла на сключените от тях с НЗОК 
договори се явяват  „икономически оператори” (по определенията на Директивата това са 
изпълнители  –  на  строителство,  на  доставки  и  на  услуги;  в  ЗОП  това  понятие  не  е 
дефинирано), но не и възлагащ орган.

На  четвърто  място „финансирането”  от  страна  на  НЗОК  по  тези  договори  се 
извършва не като предварително определен и преведен по сметките бюджет, а на класически 
търговски  принцип:  две  страни  се  споразумяват,  че  ако едната  извърши  определените  в 
договора услуги по предварително договорени цени, след като отчете и фактурира дейността, 
другата страна  ще й заплати извършената дейност, ако няма такава – не се заплаща нищо. 
Това разплащане между страните по характера си няма нищо общо с бюджетно финансиране. 
НЗОК не заплаща нито „разходи”, нито „преразходи” на лечебните заведения, а единствено 
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извършената,  отчетена  и  фактурирана  дейност  по  медицинско  обслужване  на 
здравноосигурени граждани, която е с предварително фиксирани в договорите цени и тези 
цени не зависят от себестойността на това обслужване в различните лечебни заведения.

Заплащането  и  от  страна  на  икономическия  оператор  (лечебното  заведение)  към 
неговите доставчици също няма нищо общо с бюджетното финансиране – то се извършва с 
пари, получени от търговска дейност – предоставяне на услуги. 

На пето място изрично въведеният текст: „Публичноправна организация е и лечебно 
заведение - търговско дружество, на което повече от 30 на сто от приходите за предходната 
година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса.”,

Първо:
Изключва други форми от обхвата на закона, например кооперациите;

Второ:
Намира се в пряко несъответствие с по-горния текст, който определя, че
21. "Публичноправна организация" е юридическо лице, което независимо от неговия 
търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени 
интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:
а) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) финансирано е повече от 50 на 
сто от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или 
на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от 
възложители по чл. 7, т. 1 или 3;

Трето:
Въвежда необосновано изключение за лечебните заведения в техен ущърб и е открита 
дискриминация  по  отношение  на  други  търговски  дружества,  третирани  като 
публичноправни организации.

Предвид изложеното считам, че лечебните заведения изрично трябва да бъдат 
изключени от обхвата на понятието „публичноправна организация” на ЗОП

..................................................................................................................................................................

Въз основа на гореизложените съображения моля, на основание Чл. 19. (1), т. 7 от 
Закона  за  Омбудсмана,  да  направите  необходимите постъпки пред КС на  Република 
България за отмяна на § 1., 21 от Допълнителни разпоредби на ЗОП поради:

Противоречие с ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО, подлагащо на съмнение европейския 
характер на законодателството в РБ;

Несъответствие на нормите му с общопризнатите норми на международното право;

Несъответствие с целта и принципите на ЗОП;

Вътрешна противоречивост на текста; 

Противоконституционност на разпоредбите му, създаващи неравнопоставеност и 
дискриминация на икономически субекти.
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С уважение:

(д-р Светослав Илиев, управител 
   на МБАЛ „Тримонциум” ООД)
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