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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 

  

 
         

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 012   

от 31.03.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 31.03.2011 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, подадено от 

"В и К Стенето" ЕООД, гр. Троян, събраните данни от проведените на 15.03.2011 г. 

открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК-24/07.03.2011 г., 

установи следното: 

 "В и К Стенето" ЕООД, гр. Троян е внесло в Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-03-11/17.11.2010 г. С писма с 

вх. № В-17-03-11/27.12.2010 г. и вх. №  В-17-03-11/11.02.2011 г. В и К операторът е 

представил допълнителна информация към заявлението. Внесеното заявление е във връзка с 

одобрен петгодишен бизнес план за периода 2009 – 2013 г. на "В и К Стенето" ЕООД, гр. 

Троян, с решение № БП - 009/ 16.10.2008г. на ДКЕВР. 

 С Решение  № Ц-028/28.12.2006 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи 

елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на 

потребителите, считано от 01.01.2007 г. По време на регулаторния период на основание чл. 

19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 

19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги (НРЦВКУ) с Решение № Ц-026/30.07.2008 г. ДКЕВР е утвърдила изменение на 

ценообразуващите елементи и действащите цени за услугата доставяне на вода на 

потребителите, услугата отвеждане на отпадъчните води и услугата пречистване на 

отпадъчните води считано от 01.08.2008 г. Тези цени, са утвърдени при регулиране чрез 

метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходни и заключителни 

разпоредби на НРЦВКУ. 

 "В и К Стенето" ЕООД, гр. Троян не е внесло заявление за утвърждаване на цени  

след одобряването на бизнес плана с Решение № БП – 009/16.10.2008 г. на ДКЕВР за периода 

2009 – 2013 г. и не са утвърдени цени по метода  „горна граница на цени”. 

 С внесеното заявление „В и К Стенето" ЕООД, гр. Троян предлага за утвърждаване 

следните цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги: 

 Цена за доставяне на вода на потребителите –                          1,11 лв./м
3
 

 Цена за отвеждане на отпадъчни води –                  0,06 лв./м
3
 

 Цена за пречистване на отпадъчни води    

    - битови и приравнени към тях обществени, търговски  

  и други потребители           0,24 лв./ м
3
 

  - промишлени и други стопански потребители       

  степен на замърсяване 1                 0,97 лв./ м
3
 

   степен на замърсяване 2                 1,21 лв./ м
3
 

   степен на замърсяване 3                 1,45 лв./ м
3
 

 "В и К Стенето" ЕООД, гр. Троян е предложило за утвърждаване прогнозни разходи и 

ценообразуващи елементи по  В и К услуги, както следва: 

За услугата доставяне на вода на потребителите - общо разходи - 1 732 хил. лв. 
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Разходите за материали са в размер на 186 хил. лв. и са по-високи с 16 хил. лв. 

спрямо отчетените през базовата 2009 г. ( 170 хил. лв.), в т. ч 

Разходите за обеззаразяване са в размер на 7 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2009 г.  

Разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 89 хил.лв. и са 

равни на базовата 2009 г. В и К операторът е изпълнил мероприятия за енергийна 

ефективност от бизнес плана, в резултат на което увеличената цена на електроенергията през 

2010 г. се компенсира от намалената консумация на електроенергия.    

Разходите за горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация 

са в размер на 61 хил. лв. и са увеличени с 16 хил. лв. спрямо отчетените през базовата 2009 

г. (45 хил. лв.) Разходите са завишени от увеличените цени на горивата през 2010 г. В и К 

операторът е приложил справка за изразходеното количество гориво за 2009 г. и 2010 г. 

Разходите за работно облекло са в размер на 6 хил.лв. и са равни на базовата 2009 г. 

Разходите за канцеларски материали са в размер на 3 хил. лв. и са равни на базовата 

2009 г. 

Други разходи за материали (резервни части) са в размер на 20 хил. лв. и са равни на 

базовата 2009 г. 

Разходите за външни услуги са в размер на 343 хил. лв. и са равни на базовата  

2009 г.  

Разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик са в размер на  

164 хил. лв. и са равни на отчетените през базовата 2009 г.  

В и К операторът е представил справки за доставената от „В и К” АД, гр. Ловеч вода 

по системи, количества и действащи цени за 2010 г. в размер на 126 хил. лв. В и К 

операторът ползва вода от собствен повърхностен водоизточник, с непостоянни физико–

химични показатели, и при влошаване на атмосферните условия (застудяване, дъжд и др.) се 

налага да увеличи количеството за доставяне на вода от „В и К” АД, гр. Ловеч.  

Разходите за такса за ползване на водни обекти са в размер на 65 хил. лв. и остават 

непроменени, въпреки че количествата вода на входа на ВС намаляват със 166 хил. куб. м. 

Разходите за амортизации са в размер на 284 хил. лв., в т.ч:   

Разходите за амортизации са в размер на 262 хил. лв. и са по-малко с 22 хил. лв. от 

отчетените през базовата 2009 г., съгласно Указанията. 

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 22 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 456 хил. лв. и са равни на отчетените 

през базовата 2009 г. 

Разходите за осигуровки са в размер на 159 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2009 г. 

Другите разходи са в размер на 54 хил. лв. и са равни на отчетените през базовата 

2009 г. 

Разходите за текущ ремонт в размер на 250 хил. лв., са увеличени с 20 хил. лв. от 

отчетените през базовата 2009 г. (230 хил. лв.) и съответстват на ремонтната програма на  

В и К оператора, съгласно одобрения с решение № БП - 009/16.10.2008 г. на ДКЕВР, бизнес 

план. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи – 91 хил. лв.  

Разходите по икономически елементи са равни на разходите отчетени през базовата 

2009 г. 

За услугата пречистване на отпадъчните води - общо разходи – 683 хил. лв. 

Разходите за материали са в размер на 117 хил. лв. и са равни на отчетените разходи 

през базовата 2009 г. 

Разходите за външни услуги са в размер на 64 хил. лв. и са по-малки със 140 хил. лв. 

от отчетените през базовата 2009 г.  

Разходите за амортизации са в размер на 289 хил. лв., в т.ч:  

Разходите за амортизации са в размер на 288 хил. лв. и са по-малки с 1000 лева от 

отчетените през базовата 2009 г. 
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Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 1 000 лева. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 146 хил. лв. в т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 143 хил. лв. и са увеличени с 

53 хил. лв. спрямо отчетените през базовата 2009 г. (90 хил. лв.), поради необходимостта от 

назначаване на нови 8 броя работници и специалисти за обслужване на предстоящото 

въвеждане в експлоатация на биологично стъпало на ПСОВ, гр.Троян, при средна месечна 

заплата на едно лице 550 лв.   

Разходите за граждански договори и хонорари са в размер на 3 хил. лв., и са равни на 

отчетените разходи през базовата 2009 г.  

Разходите за осигуровки са в размер на 49 хил. лв. в т.ч. 

Социалните осигуровки са в размер на 27 хил. лв. и са увеличени с 9 хил. лв. спрямо 

отчетените през базовата 2009 г. (18 хил. лв.), което се дължи на увеличението на персонала. 

Социалните разходи са в размер на 22 хил. лв. и са увеличени с 8 хил. лв. спрямо 

отчетените през базовата 2009 г. (14 хил. лв.) във връзка с увеличението на персонала. 

Другите разходи са в размер на 3 хил. лв. и са равни на отчетените през базовата 

2009 г.  

Разходите за текущ ремонт в размер на 15 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2009 г. и са по-ниски от ремонтната програма от одобрения бизнес план.  

 Регулаторна база на активите  

Доставяне на вода на потребителите      3 844 хил. лв. 

 Отвеждане на отпадъчните води                          212 хил. лв. 

 Пречистване на отпадъчните води             5 560 хил. лв. 

 Необходим оборотен капитал  

Доставяне на вода на потребителите           248 хил. лв.  

Отвеждане на отпадъчните води                   14 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води                67 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

62 дни. 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 7,70 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане  

6,93 % и данъчна ставка 10,00 %. 

Необходими годишни приходи 

Доставяне на вода на потребителите      2 028 хил. лв.  

Отвеждане на отпадъчните води            107 хил. лв.  

 Пречистване на отпадъчните води       1 112 хил. лв. 

Фактурирани водни количества и общи загуби вода  

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на водоснабдителната система   4 465 хил. м
3
 

Количества вода за доставяне на потребителите    1 826 хил. м
3 

Общи загуби на вода               59,10 % 

Отвеждане на отпадъчните води       1 731 хил. м
3 

Пречистване на отпадъчните води        1 472 хил. м
3  

 

битови и приравнени към тях обществени, търговски и  

други потребители                 772 хил. м
3 
 

промишлени и други стопански потребители         700 хил. м
3   

степен на замърсяване 1            175 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2              29 хил. м
3   

степен на замърсяване 3            496 хил. м
3   

 

В и К операторът е обосновал намалените водни количества на входа на 

водоснабдителната система за прогнозната година с намалена реализация и намалени загуби 

в разпределителната мрежа. Намалението на фактурираните водни количества е в резултат 

на затваряне на промишлени предприятия, увеличаване на безработицата и обедняване на 
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населението на територията на община Троян. В и К операторът е представил справка за 

намалените фактурирани водни количества през 2010 г. на „Машстрой” АД с 15 475 м
3
, 

„Елма” ЕАД с 9 921 м
3
, „Балканфарма” АД – Троян с 15 662 м

3
, „Хемус” АД с 3 647 м

3 
. 

В резултат на намалените количества доставена вода В и К операторът е намалил и 

количествата отведени и пречистени води спрямо базовата 2009 г.   

 

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 3,60 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за 

област Ловеч за 2009 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К 

оператора са значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.  

 

На основание чл. 3 от НРЦВКУ е извършен регулаторен преглед върху дейността на  

„В и К  Стенето” ЕООД, гр. Троян, който включва: 

1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация. 

2. Съответствие между параметрите на бизнес плана на В и К оператора и предлаганите 

цени. 

3. Изготвяне на предложение за утвърждаване на прогнозни необходими приходи, 

обосновани разходи и прогнозни доставени, отведени и пречистени годишни количества 

вода за съответните водоснабдителни и канализационни услуги за първия регулаторен 

период по метода „горна граница на цени”. 

 

След извършения регулаторен преглед и анализ на предложените разходи и 

ценообразуващи елементи на цени за услугата доставяне на вода на потребителите, за 

услугата отвеждане на отпадъчните води и за услугата пречистване на отпадъчните води от 

"В и К Стенето" ЕООД, гр. Троян, същите са коригирани в съответствие с Указанията за 

образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна 

граница на цени”, приети от ДКЕВР с Решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. 

(Указанията), а именно:  

Регулаторната база на активите за всяка В и К услуга е изчислена по отчетни данни 

за ДА, съобразно годишния финансов отчет за 2009 г. и прогнозен среден годишен нетен 

размер на инвестициите за оставащите четири години от регулаторния период. Средният 

размер на инвестициите, включени в РБА за услугата доставяне на вода на потребителите е 

468 хил. лв. и за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 15 хил. лв., съгласно  

т. 13.3 от Указанията. 

    Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 62 дни, като са 

коригирани нетните приходи от продажби за отчетната година от 2 590 хил. лв. на 2 563 хил. 

лв. и вземанията от клиенти и доставчици за дейността от 273 хил. лв. на 271 хил. лв., 

съгласно т.17 от Указанията. 

  Признати годишни разходи.  

   За услугата доставяне на вода на потребителите: 

-  разходите за горива за транспортни средства и механизация в размер на 61 хил. лв. са 

коригирани на нивото на базовата година в размер на 45 хил. лв., съгласно т. 26.1 от 

Указанията. 

-  разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 164 хил. 

лв. са коригирани на 162 хил. лв., в зависимост от намалените количества за доставяне на 

вода от „В и К” АД, гр. Ловеч, изчислени на базата на представени отчетни данни за 2010 г. 

-  разходите за такса за ползване на водни обекти в размер на 65 хил. лв. са коригирани 

на 62 хил. лв., в зависимост от намалените количества вода на входа на водоснабдителната 

система, изчислени на базата на представени отчетни данни за 2010 г. 
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-  разходите за амортизации в размер на 262 хил. лв. са коригирани на 207 хил. лв., 

определени съгласно т. 33 от Указанията. 

- разходите за текущ ремонт в размер на 250 хил. лв. не се приемат, като се предлага те 

да бъдат на нивото на базовата година в размер на 230 хил. лв., съгласно т. 26.1 от 

Указанията. 

 За услугата отвеждане на отпадъчните води:  

-  разходите за амортизации в размер на 11 хил. лв. са коригирани на 3 хил. лв., 

определени съгласно т. 33 от Указанията. 

 За услугата пречистване на отпадъчните води: 

-  разходите за амортизации в размер на 288 хил. лв. са коригирани на 254 хил. лв., 

определени съгласно т. 33 от Указанията. 

-  разходите за възнаграждения в размер на 146 хил. лв. са коригирани на нивото на 

базовата година в размер на 93 хил. лв. плюс 33 хил. лв. за трудово възнаграждение на пет 

броя персонал,  необходими за обслужване на биологичното стъпало на ПСОВ, гр. Троян и 

осигуряване на непрекъсваемост на технологичния процес от които един биолог, при средна 

месечна заплата на един работещ 550 лв., или общата призната сума за възнагражденията 126 

хил. лв., съгласно т. 26.1 от Указанията. 

-  разходите за осигуровки в размер на 49 хил. лв. са коригирани на нивото на базовата 

година в размер на 32 хил. лв. плюс 6 хил. лв. за  социални осигуровки и 5 хил. лв. за 

социални разходи на 5 човека персонал, необходим за обслужване на биологичното стъпало 

на ПСОВ, гр. Троян, или общата призната сума за осигуровки е 43 хил. лв., съгласно т. 26.1 от 

Указанията. 

   Количествата вода за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на 

отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води,  които са по-ниски от базовата година 

са коригирани, както следва: 

   - за  услугата доставяне на вода на потребителите на базата на средно годишна 

претеглена стойност по отчетни данни за периода 2006 – 2010 г.  

- за услугата отвеждане на отпадъчните води, количествата да са равни на базовата 

2009 г. 

- за услугата пречистване на отпадъчните води, количествата да са равни на отведените 

отпадъчни води за базовата 2009 г. 

   Общите загуби на вода в размер на 59,10 % са коригирани на 58,71 %, в съответствие с 

целевото ниво на общите загуби на вода за базовата 2009 г. в одобрения бизнес план, 

съгласно т. 38, 39 и 40 от Указанията. 

  

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 15.03.2011 г. са проведени открито 

заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали 

представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”, и Федерация 

(Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа. На общественото обсъждане е 

присъствал и инж. Хари Даскалов, в качеството му на потребител на В и К услугите. 

 В законоустановения срок е постъпило възражение от заявителя с вх. № В-17-03-

11/23.03.2011 г. срещу разгледаните на откритото заседание цени за водоснабдителните и 

канализационните услуги, с изложени допълнителни аргументи и обосновки в подкрепа на 

искането за корекция на количествата за доставяне на вода на потребителите, количествата за 

отвеждане на отпадъчни води и количествата за пречистване на отпадъчни води, с които са 

образувани цените на В и К услугите, предоставяни от „В и К  Стенето” ЕООД, гр. Троян.  

1. Във внесеното възражение В и К операторът е посочил, че фактурираните водни 

количества, използвани при образуване на цената на услугата доставяне на вода на 

потребителите на база средно годишна претеглена стойност по отчетни данни за периода 2006 

– 2010 г. не отговарят на действителните с оглед това, че тенденцията за последната години е 

намаляване на водните количества. В и К операторът е заявил, че при така образуваната цена 

със съответните количества, необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода 

на потребителите ще бъдат по-ниски с 147 хил. лв. 



 6 

 2. В и К операторът е възразил и срещу количествата, с които е образувана цената за 

услугата отвеждане на отпадъчните води, като предлага същата да бъде образувана с 

количества по годишен финансов отчет за 2010 г. в размер на 1 718 хил.м
3
, вместо с 

количества за базовата 2009 г.  

3. За услугата пречистване на отпадъчните води В и К операторът не приема 

количествата с които са образувани цените, като равни на отведените количества отпадъчни 

води с аргумента, че по този начин се приема отведените дъждовни води от 229 хил. м
3
 да се 

пречистват в ПСОВ. Предлага цената за услугата пречистване на отпадъчните води да се 

образува с количества по годишен финансов отчет за 2010 г., а именно в размер на 1 480 хил. 

м
3.

 

  След преглед на постъпилото възражение, комисията счита същото за неоснователно 

поради следните съображения: 

Съгласно изискванията на т. 36 от Указанията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна 

граница на цени” годишните количества вода на входа на водоснабдителните системи за 

прогнозната година са годишните количества вода за базовата година. Когато тези количества 

не отразяват точно потреблението, комисията разглежда предложени от В и К оператора 

корекции на базата на отчетни данни за последните три години или по - дълъг период. 

Съгласно изискванията на т. 38 от Указанията, ДКЕВР има право да коригира предложените 

количества вода на входа на водоснабдителната система.  

Предвид това и в съответствие с изискванията на т. 38 от Указанията, количествата на 

входа на водоснабдителната система са определени на базата на прогнозен баланс на водните 

количества, приет в одобрения от ДКЕВР петгодишния бизнес план за периода 2009 – 2013 г. 

и в съответствие с изискванията на Наредба № 1 на МРРБ от 05.05.2006 г. за утвърждаване на 

Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. 

Съгласно Решение № БП-009/16.10.2008 г. на ДКЕВР, одобреното ниво на загубите на 

вода за 2009 г. е 58,71 %. За регулаторни цели, зададеното ниво на общите загуби на вода 

изисква да бъдат анализирани всички компоненти, които участват във водния баланс (на база 

представените отчетни данни от В и К оператора). В конкретния случай това ниво се постига 

с намаляване на водните количества на вход ВС до 4 978 хил. м
3
 и увеличаване  на 

доставените водни количества до 2 064 хил. м
3
. 

Въз основа на данни за количествата вода на входа на ВС вода и количествата за 

отвеждане и пречистване на отпадъчните води за 2009 г. съгласно одобрения бизнес план са 

изчислени процентни съотношения, в резултат на които количествата за образуване на цените 

са коригирани, както следва: 

количества за отвеждане на отпадъчни води на 1 987 хил. м
3
; 

количества за пречистване на отпадъчни води на 1 819 хил. м
3
. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 4, ал. 1, т. 

2, б. „а”, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна граница на 

цени” за „В и К  Стенето” ЕООД, гр. Троян и определя регулаторен период до 

31.12.2013 г. 

 

II. Утвърждава на „В и К  Стенето” ЕООД, гр. Троян ценообразуващи елементи 

на цените по т. III, както следва: 
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   1. Необходими годишни приходи  

   Доставяне на вода на потребителите     1 931 хил. лв. 

   Отвеждане на отпадъчните води        100 хил. лв.   

Пречистване на отпадъчните води      1 048 хил. лв. 

 

2. Количества вода за доставяне на потребителите    2 064 хил. м
3
 

при количества на вход на водоснабдителната система   4 978 хил. м
3
 

Количества за отвеждане на отпадъчни води     1 987 хил. м
3
  

Количества пречистване на отпадъчните води     1 819 хил. м
3  

 

битови и приравнени към тях обществени, търговски и  

други потребители            814 хил. м
3 
 

промишлени и други стопански потребители      

степен на замърсяване 1        448 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2        89 хил. м
3
  

степен на замърсяване 3        468 хил. м
3 
 

 

    3. Регулаторна база на активите 

 Доставяне на вода на потребителите      3 837 хил. лв. 

 Отвеждане на отпадъчните води       215 хил.лв.  

 Пречистване на отпадъчните води      5 528 хил. лв. 

  

   4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 7,70 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане  

6,93 % и данъчна ставка 10,00 %. 

   

  III. Утвърждава, считано от 01.04.2011 г. цени без ДДС за В и К услугите на  

„В и К Стенето” ЕООД, гр. Троян, както следва: 

 

Цена за доставяне на вода на потребителите –       0,94 лв./ м
3
 

Цена за отвеждане на отпадъчните води –        0,05 лв./ м
3
 

Цена за пречистване на отпадъчните води    

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и  

  други потребители           0,18 лв./ м
3
 

- промишлени и други стопански потребители       

 степен на замърсяване 1          0,71лв./ м
3
 

 степен на замърсяване 2          0,89 лв./ м
3
 

 степен на замърсяване 3          1,07лв./ м
3
 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

                                          

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                      (Ангел Семерджиев) 

                                                

       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                            (Емилия Савева)  


