НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. „Кричим” № 1

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
10 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Днес, 10 декември 2020 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул.
„Кричим“ № 1, ет. 4 се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на
НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя
Димитрова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля
Василева, Пламен Таушанов.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Росица Велкова.
Заседанието започна в 16.30 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Да започваме с дневния ред.
Който е съгласен с него, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Проекти на условия и ред за извършване на авансово заплащане на
изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ по
сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. декември
2020 г. със средства от „Резерв, включително за непредвидени и
неотложни разходи“, определени в рамките на изпълнението на „Приходи
и трансфери – всичко“ по Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.
2. Проект на „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за бюджета
на НЗОК за 2020 г. за заплащане на стойности за здравноосигурителни
плащания за болничната медицинска помощ ,определени съвместно
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски
съюз“.
3. Предложение за промени в текстове отнасящи се за обеми и цени на
договорените

дейностите

по

Национален

рамков

договор

за

медицинските дейности 2020 - 2022 г., във връзка с прилагане на Закона
за бюджета на НЗОК за 2021 г.
4. Предложение за промени в текстове отнасящи се за обеми и цени на
договорените дейности по Национален рамков договор за денталните
дейности 2020 - 2022 г., във връзка с прилагане на Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г.
5. Проект на „Изменения и допълнения на Условия и ред в изпълнение на §
1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски
съюз“.
6. Прилагане реда на т.7.12 - 7.15 от „Методика за определяне на размера на
сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на
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дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“
7. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка първа - Проекти на условия и ред за
извършване на авансово заплащане на изпълнителите на извънболнична
медицинска и дентална помощ по сключените договори с НЗОК за
извършена дейност през м. декември 2020 г. със средства от „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, определени в
рамките на изпълнението на „Приходи и трансфери – всичко“ по Закона за
бюджета на НЗОК за 2020 г. Преди да преминем към т. 1 бих искала да Ви
дам малко по-обща представа. Ще помоля за следващото заседание да Ви
изпратим отчет за бюджета на НЗОК към 30.11.2020 г. и очаквано
изпълнение на бюджета на НЗОК към 31.12.2020 г. и съответно
предложение за компенсирани промени между елементите на разходите как
ще бъдат преразпределени средствата от Резерва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това ще го направим на 18.12.2020 г.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Според мен би било по-добре по-рано. Все пак ми
се иска да Ви дам информация за изпълнението на бюджета, за да може
гласувайки останалите точки и това, което предстои да гласуваме на
следващо заседание, да имате яснота отсега. Знаете, че Министерският
съвет вчера одобри допълнителен трансфер в размер на 61 млн. лв. в
изпълнение на чл. 48, ал. 4 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
по бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с които на
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практика се компенсира неизпълнението на приходите на НЗОК, които бяха
планирани да се съберат от НАП. Покрай ситуацията с коронавируса за
пръв път сме в хипотезата, в която няма да се могат да се изпълнят
приходите. При допускането на тези параметри се очертава следното
изпълнение

на

разходите,

като

отчитаме

предложенията

за

преразпределение на средствата от оперативния резерв и тези 61 млн. лв.,
които ще бъдат компенсирани. Започвам с параграф лекарствени средства.
В параграф лекарствени средства считаме, че в резултат на създадената
организация за събиране на отстъпки и координация, която имаме с проф.
Салчев и колегите от лекарствената дирекция и счетоводството на НЗОК,
очертаващите се средства, които са необходими за извършване на
плащанията за онкологичните лекарства и за лекарствата за домашно
лечение в рамките на 15-дневките, които касата дължи касово тази година,
ще бъдат достатъчни и тези ангажименти ще бъдат изпълнени, тъй като се
очаква да се съберат прогнозно около 50 млн. лв. допълнително приходи,
като тук визирам както отстъпките по Механизма, така и авансови отстъпки
за последното тримесечие на тази година. В частта на лекарствата, ако
възприемем допускането (има и писмо в тази посока), че от оперативния
резерв в размер на 139 млн. лв. за заплащане на лекарствени средства ще
бъдат насочени 15 млн.лв., и колегите са сметнали дължимите отстъпки от
ПРУ по Механизма, поради което считаме, че няма да има недостиг на
средства в частта за лекарствата и дължимите плащания ще бъдат покрити.
Плащания, свързани с извънболничната медицинска помощ. В
извънболничната медицинска помощ се очертава недостиг на средства за
покриване на текущи дължими плащания в изпълнение на Националния
рамков договор в размер на 7.4 млн. лв. приблизително и в денталната
помощ 14.7 млн. лв., който недостиг предлагаме да се компенсира с
излишък в параграфа медицински изделия, който е в размер на 21 млн. лв.
Или с остатъка от средствата за медицински изделия, където знаете, че
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няма забрана да правим компенсирани промени, ще покрием очертаващия
се недостиг на средства в съответните бюджетни параграфи за първична
извънболнична медицинска и дентална помощ. Като тук подчертавам, че в
тази разчети са включени и средствата от резерва, които се преразпределят
на ниво закон, а именно: 6 млн. лв. за ПИМП, 3 млн. лв. за СИМП, 3 млн.
лв. за МДД, т.е., тези средства са разчетени в съответните бюджетни
параграфи, а допълнително ще се наложи компенсаторна промяна в
медицинските изделия.
В областта на болничната медицинска помощ са предвидени средства
в размер на 75 млн. лв. в рамките на параграфа предвиден по закон, без
допълнителни средства от резерва, които сме заделили в специална сметка
и с тези средства касата заплаща по подписаните споразумения извършена,
отчетена, но незаплатена дейност за 2015 г. и 2016 г., като допълнително
сега ще се предприемат действия за включване на резултати от съдебни
дела, които не са приключили на последна инстанция, т.е., споразумения за
заведени дела, които не са приключили, по които ние също трябва да
сключим споразумения, както и за медицински изделия, свързани с
медицинската дейност, които не са заплатени 2015 г. и 2016 г. Тези 75 млн.
лв., ако не могат да бъдат усвоени до края на годината по ред причини, че
не са реализирани проверки или няма сключени споразумения, те се
отделят в специална сметка и финализирането на плащанията по тях ще се
случи през следващата година. В тази връзка, в съответствие с изменението
на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. проф. Салчев е предприел
необходимите действия

и е разпоредил на РЗОК да се направят

съответните проверки и да се сключат споразумения.
Допълнително, извън тези средства, се очертава един ресурс, който на
този етап оценяваме в размер на около 75 млн. лв. в параграф болнична
медицинска помощ, който Ви предлагаме да бъде използван за авансово
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заплащане на дейността м. декември, вместо през януари, с което ще
подпомогнем бюджета за следващата финансова година.
Отделно

от това, което

отбелязах,

оставащите средства от

оперативния резерв, чието покритие от приход идва от Постановлението на
Министерския съвет, т.е., със средства от държавния бюджет, тези 61 млн.
лв. предлагаме да бъдат използвани и насочени за авансово плащане на
дейности в извънболничната медицинска помощ и второ направление,
което е важно и искам да отбележа, за плащания по реда на Методиката на
дейностите на общопрактикуващите лекари, медицинските центрове и
диагностично-консултативните центрове за работа на първа линия в така
наречените

неблагоприятни

условия

на

работа

–

1000

лв.

за

общопрактикуващите лекари, това е за м. ноември и м. декември дейност, и
30 000 лв. за медицинските центрове и диагностично-консултативните
центрове, които са сключили договор с касата също за месеците ноември и
декември така, както е записано в рамковия договор.
На този етап информацията, която имам, че физически лица –
общопрактикуващи лекари и наети лекари са 4 446, а МЦ/ДКЦ, които са
сключили договори са 37. Ако се сключат и допълнителни договори, за
следващия Надзорен съвет проф. Салчев ще ни изпрати информация,
защото договорите продължават да се сключват, ще има възможност да се
заплатят и техните дейности за двата месеца. Предвид факта, че решението
за 1000 лв. е взето и на Министерски съвет за извънболничната медицинска
помощ, защото за болничната медицинска помощ, знаете, че това се
администрира от Министерството на здравеопазването и предвид факта, че
на лечебните заведения за болнична помощ, чийто източник на
финансиране са средства по проект и те ще бъдат наредени още днес и в
понеделник ще бъдат получени от лечебните заведения за болнична
медицинска помощ, Ви предлагам изплащането на тази дейност на ОПЛ,
6

МЦ и ДКЦ да се организира много оперативно. Проф. Салчев ни е изпратил
информация, че ще се събират отчетите до 14-ти, но бих помолила, ако
може на 14-ти вече да има организация тези средства да бъдат наредени за
заплащане от РЗОК, за да може средствата да бъдат получени по едно и
също време и от болниците, и от изпълнителите на извънболнична
медицинска помощ, тъй като знаете, че зимните месеци са най-трудни,
особено в условията на епидемична обстановка и моето желание е извън
другите плащания, които обикновено извършваме декември, да бъдат
реализирани по-рано.
Друга особеност при изпълнението на бюджета на този етап не бих
могла да очертая. Като цяло това са нашите виждания по изпълнението на
бюджета. Подчертавам, че за следващата година въпросните средства за
първа линия на ОПЛ, МЦ и ДКЦ ще продължат да се получават, но това
ще го дискутираме когато подготвяме Анекса към Националния рамков
договор.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Г-жо Начева, тези средства не са ли обвързани
с корона кризата?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, те са за периода на обявена извънредна
епидемична обстановка. За периода, в който продължи трябва да ги
предвидим тези средства.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Специално за тези плащания, ако
утвърдите решение, че мога да наредя на РЗОК…
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз предлагам направо да вземем решение, че на
14-ти средствата да бъдат наредени по сметките на изпълнителите на
извънболнична медицинска помощ. В понеделник трябва да бъдат
пристигнали средствата по сметките на изпълнителите.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Ако имате въпроси във връзка с предисловието
към т. 1?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз видях списък с лечебните заведения, на
които им е платено за 2015 г. и 2016 г.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Има лечебни заведения, които
отказват да сключат споразумения.
ЖЕНИ НАЧЕВА: По т. 1, ако имате въпроси по съдържанието?
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Аз нямам въпроси.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Специално по тази точка искам да
кажа, че тези Условия и ред трябва да се изпратят на БЛС и се очакват
техните

коментари.

Те

трябва

да

съгласуват

и

допълнителните

споразумения.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аналогично на това е и втора точка.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предлагам да приемете тези точки
и да ги изпратим съответно на Българския лекарски съюз и на Българския
зъболекарски съюз.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с предложеното решение
по т. 1 от дневния ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема „Условия и ред в изпълнение на чл. 13 от НРД за медицинските
дейности за 2020 - 2022 г. определени съвместно между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“.
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2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК да съгласува
условията по т. 1 с Председателя на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз.
3. Приема „Условия и ред за прилагане на чл. 12, ал. 5 от НРД за
денталните дейности за 2020 - 2022 г., определени съвместно между
Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз“.
4. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК да съгласува
условията по т. 3 с Председателя на Управителния съвет на Българския
зъболекарски съюз.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с предложеното решение
по т. 2 от дневния ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за бюджета
на НЗОК за 2020 г. за заплащане на стойности за здравноосигурителни
плащания за болничната медицинска помощ, определени съвместно между
Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК да съгласува
условията по т. 1 с Председателя на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз.
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ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващите две точки – трета и четвърта, те на
практика отразяват това, което сме коментирали, а именно, че в рамките на
параметрите на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. с разчитане на
средствата от оперативния резерв, който в Закона за бюджета за следващата
година е определен за видовете медицински дейности сме предложили
запазване на всички видове медицински и дентални дейности и
продължаваме с тези цени за следващата година. Обемите са съобразени с
цените. При това разпределение се спазват параметрите на Закона за
бюджета по всеки един от елементите на здравноосигурителните плащания
за дейностите, които са от обхвата на НРД. Отново подчертавам, че това е
след като са разчетени допълнителните средства от резерва, които са
преразпределени.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По т. 4 от Българския зъболекарски
съюз нямат възражения по обемите и цените. А по т. 3 изпратихме нашето
предложение на Българския лекарски съюз. Нямаме все още отговор за
обемите и цените. Остават увеличените цени.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Кога сте ги изпратили?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във вторник им бяха изпратени.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние имахме среща с проф. Салчев и д-р Пенкова с
двете организации. От Българския зъболекарски съюз са съгласни с тези
параметри. На срещата с лекарския съюз се уточнихме, че ще изпратим
нашите предложения и те ще ни върнат отговор. Ние специално
предложихме на този етап да няма промяна в текстовете, алгоритми на
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пътеки и други неща, извън темата за електронното здравеопазване, която е
отделна тема за коментар. Те, ако желаят промени на текстове да ги
изпратят и в момента, в който ги получим проф. Салчев ще ни уведоми.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Публикувана е за обществено обсъждане
промяна в пакета във връзка с роботизираната хирургия.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За това може да се направи
допълнителен анекс, който да отразява само тази промяна в нормативната
уредба.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ако излезе докато подпишем Анекса, ще го
отразим, ако не – след това ще сключим допълнителен Анекс.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Не виждам защо те трябва да възразяват? Ние
защитаваме интересите на пациентите. Ако трябва някой да възразява, това
сме ние, тъй като, за да се вместим в бюджета при увеличените цени
намалихме обемите.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Други въпроси имате ли? Предложения?
Коментари? По тази тема отново ще се върнем към нея, когато получим
предложенията от Българския лекарски съюз.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За роботизираната хирургия тази
година бяха 405 случая. До момента са одобрени и изпълнени 288. Ще
видим за останалите как ще се процедира в рамките на бюджета.
Първоначално да тръгне. Един от проблемите е, че всички минават на
специален разрешителен режим. Това ще бъде тежък административен труд
за една комисия, но ще се справим. Предлагам т. 3 и т. 4 да ги приемете.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с направените предложения по т.
3 и по т. 4, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Пета точка, във връзка с това, което споменах за промените в Закона
за бюджета и за медицинските изделия и делата, които не са приключили
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на последна инстанция, ако сте ги прочели, няма смисъл да ги
коментираме.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Специално по т. 5 допълнихме
условията във връзка с изменението в Закона. Трябва да ги изпратим за
съгласуване от Българския лекарски съюз. Уведомили сме РЗОК. Те правят
разчети по съдебните дела. Проблемът ще бъде с медицинските изделия, но
и там намерихме подходящ начин. Медицинските изделия са около 3 млн.
лв. и нещо. Трябва да ги утвърдим, за да може РЗОК да предприемат
съответните действия.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с така предложеното решение,
моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 5 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема „Изменение и допълнение Условия и ред за заплащане на
стойностите на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за
2015 г. и 2016 г.“
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК да съгласува
условията по т. 1 с Председателя на Управителния съвет Българския
лекарски съюз.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка 6 от дневния ред е Прилагане реда на т.7.12
- 7.15 от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от
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НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на
медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по
повод на обявена епидемична обстановка“. Това е за изплащане на
средствата до 100% за лечебни заведения за болнична медицинска помощ.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е по Методиката, където има
заявени средства за м. септември и м. октомври. Предлагам да ги
утвърдите.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Има ли на някой отказано?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: И в тази връзка ноемврийските да ги
поискаме сега и да ги утвърдите този месец.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Естествено, да започнем на чисто.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с предложеното решение по т. 6
от дневния ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 6 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава в приложения към настоящото решение по изпълнители на
болнична медицинска помощ (БМП), увеличение на средствата за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка
за м. септември 2020 г. и м. октомври 2020 г., съгласно т. 7.15 от „Методика
за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на
медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични
дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена
епидемична обстановка“, приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от
06.04 2020 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности
между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г.
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2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК,
утвърдените стойности по т. 1 от настоящото решение, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите
на БМП в месеца на заплащането им.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Г-жа Василева внесе за разглеждане едно писмо.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Да, това е писмо от оригиналната индустрия и от
генеричната индустрия. Те се позовават на взето решение от нас на
20.01.2020 г. във връзка с преразпределяне на част от резерва по трите
групи лекарствени продукти. Молбата е да разгледаме това писмо.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз го споменах това в първоначалното си
изказване. Това, което тогава коментираме и Ви предлагам на този етап 15
млн. лв., които сме решили и на базата на които колегите са изчислявали
отстъпките това да е размерът на средствата от оперативния резерв, които
да бъдат насочени за тази цел. При тези допускания са изчислени
отстъпките от договорните партньори. Те ще бъдат събрани.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Може ли да го формулирате.
ЖЕНИ НАЧЕВА: 15 млн. лв. от оперативния резерв ще бъдат
насочени за лекарствени продукти за домашно лечение и онкологично
лечение по протоколи, разпределени по съответните групи. Това
принципно сме го коментирали, когато трябваше да се определи размерът
на отстъпките. За отблокиране на средствата от резерва решението ще го
вземем на 18-ти, но всички допускания са направени при тези разчети.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз искам да поставя и друг въпрос. Има ли
някакви неизползвани направления за ЯМР, КТ, за други неща?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: След 14-ти ще можем да кажем
какво има неусвоено.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Моето предложение е ако има недостиг на
направления ще помоля проф. Салчев да направи анализ и да се прецизират
обемите. От РЗОК да се събере информацията.
Благодаря Ви, колеги, за участието. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 17.15 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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