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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л - 545 

от 16.09.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 16.09.2021 г., след като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-828 от 11.08.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-33 от 

17.05.2021 г. от „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. с искане за издаване на лицензия 

за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и 

доказателства при проведеното на 26.08.2021 г. открито заседание, установи следното: 
 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-33 от 17.05.2021 г. от „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., с 

искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, 

т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-33 от 20.05.2021 г. „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е 

предоставило копие от писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което се удостоверяват наличните 

депозити по действащите договори. 

Със Заповед № З-Е-111 от 19.05.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-33 от 

27.05.2021 г. от „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: декларация за истинността на заявените обстоятелства и 

на приложените документи и данни, подписана от заявителя на основание чл. 3, ал. 3 от 

НЛДЕ; данни и доказателства за притежаваните материални ресурси, включително данни и 

доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, а 

именно: копие на договор за покупка на компютърни компоненти и софтуер; копие на 

договори за осигуряване на интернет и телекомуникационни услуги и електронна поща; 

писмо за потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на природен газ, че 

компютърните компоненти и софтуер на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. отговарят на 

софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т.ч. 

по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни 

програми; годишен финансов отчет за 2020 г.; данни за образованието и квалификацията на 

ръководния персонал на заявителя и данни за квалификацията на персонала, зает в 

упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, 

както и документи, удостоверяващи трудово-правната обвързаност на лицата от персонала 

със заявителя и адрес на център за предоставяне на информацията на потребителите на 

енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно чл. 38г от Закона за енергетиката. С 

писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-33 от 16.06.2021 г. дружеството е представило изисканите данни и 

документи. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх. 

№ Е-Дк-828 от 11.08.2021 г., приет с решение по Протокол № 166 от 19.08.2021 г., т. 5. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 26.08.2021 г. е проведено открито 
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заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, който е 

заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по него. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-33 от 

17.05.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ 

дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се 

издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за 

наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не 

се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на 

лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в 

несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано 

издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може 

да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

CEW/442/2021/CRN0268 от 30.03.2021 г., заявителят е акционерно дружество с данъчен код 

и номер на вписване: 00126550409 в Регистъра на предприятията на РОМАНЯ–ФОРЛИ–

ЧЕЗАНА–РИМИНИ, със седалище и адрес на управление: RIMINI (RN) VIA CHIABRERA, 

34/D CAP 47924. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. има следния предмет на дейност: интегрирано 

управление на енергийните ресурси и по-специално: (I) внос, износ, производство, 

транспорт, трансформация, разпределение, покупка, продажба и търговия с електрическа 

енергия, (II) внос, износ, производство, транспорт, боравене, разпределение, доставка и 

съхранение, покупка, продажба и търговия с газ, (III) производство, транспорт, продажба и 

търговия с топлинна енергия за промишлено и битово потребление и (IV) монтаж и 

експлоатация на отоплителни инсталации на  сгради с евентуална доставка на топлина и/или 

гориво, (V) проверка на отоплителни инсталации съгласно президентско постановление № 

412/93 и последващи изменения и допълнения. (VI) изграждане и управление на инсталации 

за топлофикация и/или когенерация на енергия/топлина, (VII) изграждане, монтаж, 

управление и поддръжка на ТЕЦ, оборудване на лятна и зимна климатизация и промишлено 

хладилно оборудване; - интегрирано управление на водните ресурси и единния воден цикъл, 

по-специално: каптаж, повдигане, транспорт, пречистване, разпределение и продажба на 

вода за всякаква употреба и под всякаква форма, събиране, пречистване и обезвреждане на 

отпадъчни води и/или дъждовни води, изграждане и управление на инсталации за 

пречистване и потабилизиране на отпадъчни води, проектиране, изграждане и управление на 

изкуствени резервоари и язовири – управление на екологични услуги и по-специално, изцяло 

с примерен и неограничителен характер. Събиране, транспорт, посредничество и търговия с 

битови, специални опасни и неопасни отпадъци, включително тяхното разделно събиране, в 

границите на действащото законодателство, както и почистване на обществени площи и 

изграждане и управление, също от името на трети страни, на инсталации за оползотворяване, 

рециклиране, третиране и обезвреждане на отпадъци и рекултивация на замърсени територии 

- предоставяне на интегрирани енергийни услуги или други мерки за подобряване на 

енергийната ефективност, за изпълнението и евентуалното последващо управление на 

направените интервенции, действайки вкл. и в качеството на E.S.CO. (Energy service 

company) според таксите и философиите, определени на европейско равнище, т.е. на 

apis://NORM|4076|0||/


стр. 3 от 13 

дружество за енергийни услуги; - проектиране, изграждане, монтаж, разширяване, 

разработване, управление и поддръжка на мрежи, инсталации и инфраструктури, посочени в 

предишните дейности; - управление и маркетинг на продукти/услуги, свързани с предишните 

дейности – проектиране, изграждане, разработване, управление и поддръжка на мрежи и 

инсталации за телекомуникации и обществено осветление, светофарни, електрически и 

термохидравлични системи; - проектиране, изграждане и управление на телематични и 

компютърни мрежи, информационни системи и приложения за интернет/интранет, най-вече 

по отношение на свързаните и допълнителни дейности на дружеството, предоставяне на 

счетоводни, административни и ИТ услуги в полза на дружества и/или образувания, 

работещи в сектора на комуналните услуги или в други сектори; консултантски услуги, 

съдействие, проектиране, изграждане и услуги в областта на енергетиката, водите и околната 

среда; - онлайн търговия в нехранителния сектор; - превоз на хора и/или стоки, както и 

дейности за придобиване на дялови участия, не по отношение на обществеността; покупка, 

продажба, замяна, строителство, отдаване под наем и управление, за собствена сметка и с 

изключение на дейностите, предвидени от Закон № 1966/1939 г., под всякаква форма и на 

каквото и да било основание, на недвижими имоти, включително управление на свързаните с 

тях инсталации и оборудване; отпускане на заеми под каквато и да било форма, предоставяне 

на платежни услуги и валутно посредничество, съгласно постановление на министъра на 

хазната от 6 юли 1994 г., изключително на дъщерни дружества, дружества майки или 

свързани дружества, съгласно чл. 2359 от Гражданския кодекс, на дружества, контролирани 

от едно и също дружество майка и във всеки случай в рамките на една и съща група, както е 

определено в решение на междуведомствената комисия за кредити и спестявания. За тази цел 

дружеството може да придобива и управлява дялови участия и интереси в италиански или 

чуждестранни дружества и предприятия, както и да изпълнява, във връзка с дъщерните 

дружества и предприятия, функции по стратегическо ръководство и координация, както по 

отношение на промишлената структура, така и на дейностите, упражнявани от същите. 

Дружеството може да извършва пряко, за или в интерес на дъщерните или свързаните 

дружества, всякаква дейност, свързана или спомагаща за собствената му дейност или за 

дейността на самите дъщерни или свързани дружества, които са изброени накратко с 

примерен и неизчерпателен характер: а) координация на управленските ресурси на 

дъщерните или свързаните дружества, които да бъдат осъществявани включително чрез 

подходящи инициативи за обучение; б) техническа, управленска, административна и 

финансова координация на дъщерните или свързаните дружества, като в тяхна полза се 

извършват всички целесъобразни действия, вкл. отпускането на заеми и най-общо 

определяне и управление на финансовите дейности на същите; в) координация и управление 

на фирмените компютърни системи и интернет/интранет приложенията; в) дейност за 

организиране на курсове, конгреси, семинари и събирателни събития от различен вид, 

национални и международни, вкл. субсидирани, под всякаква форма - координация, 

популяризиране и маркетинг на конгресни, конферентни и изложбени услуги, вкл. всяка 

друга свързана или допълваща дейност; предлагане на храни и напитки за обществеността и 

за ресторантьорство като цяло – пряко или косвено управление на ресторанти, барове, 

пицарии, сандич-барове, кафенета, тратории, винени барове, бирарии, бази за селски 

туризъм, хотели, bad and breakfast, хотелски комплекси, бази за настаняване и др. подобни – 

предоставянето на кетъринг услуги и извън седалището  и всяка друга дейност, подобна и 

допълваща тази на кетъринга – организиране, управление и популяризиране на национални 

конгреси, научни конференции и опреснителни курсове за постоянно професионално 

обучение на лекари и други здравни специалисти; - непрекъснато професионално обучение 

във всички области вкл. здравеопазването, чрез специфична стабилна и персонализирана 

организация; - изграждане, управление, подобряване, стопанисване и отдаване под наем на 

комплекси от недвижими имоти, предназначени да бъдат домакини на конгресни и 

конферентни събития от всякакъв вид. Дружеството може да учредява временни обединения 

от предприятия или мрежи от предприятия с други дружества и организации с цел участие в 
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търгове, конкурси, обществени поръчки и частни възлагателни процедури, за изпълнение на 

доставки и предоставяне на услуги, попадащи в обхвата на неговия предмет на дейност. 

Дружеството може да извършва всякакви търговски, промишлени, финансови, движими и 

недвижими операции, считани за полезни или необходими за постигане на корпоративната 

цел, и пряко или косвено да придобива интереси и дялови участия в други дружества и 

предприятия в Италия или в чужбина, имащи сходен, подобен, свързан и/или взаимозависим 

от неговия предмет на дейност, предоставя поръчителства, гаранции и учредява ипотеки в 

полза на трети страни, при условие че те са строго полезни или необходими за постигане на 

корпоративната цел, всичко в рамките и в съответствие с горепосочените законодателни 

разпоредби. Извън предмета на дейност остават изрични всички резервирани по закон 

дейности, и следователно само като пример: - извършване на дейности, вкл. под формата на 

съдействие и консултации, които законът задължително запазва за лица, регистрирани в 

професионални регистри и защитени от закона; - извършване на финансови дейности, 

запазени съгласно законодателни постановления № 58 от 1998 г. и № 385 от 1993 г. – 

дейността за доверително управление съгласно закон № 1966 от 23 ноември 1939 г. „Група 

Дружества Газ Римини“ С.п.А. има следния основен предмет на дейност: търговия с газ, 

разпределян по газопроводи. 

Капиталът на дружеството – гласуван, подписан и внесен, е в размер на 55 000 000 

евро, разпределен в 55 млн. акции, всяка с номинална стойност от 1,00 евро. Gasrimini 

Holding S.p.A. има 79,44% дялово участие, като планира и определя стратегическите 

политики на цялата „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А, D.G Holding S.p.A. има 13,95% 

дялово участие, „S.I.A.P“ S.p.A. е с 5,85% дялово участие, Cooperativa Braccianti Riminese - 

0,5% и „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А притежава 0,25% дялово участие. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А има двустепенна система на управление – Съвет 

на директорите и Надзорен съвет. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на 

директорите в състав: „Холдинг Газ Римини“ С.п.А., представлявано от Микаела Диониджи 

– председател на Съвета на директорите, Бруно Тани –заместник-председател на Съвета на 

директорите и изпълнителен директор, Демис Диоталеви – изпълнителен член на Съвета на 

директорите, Сандро Мамбели и Марко Салмини. Дружеството се управлява и представлява 

от председателя на Съвета на директорите, който може да предоставя пълномощни за 

отделни действия на трети страни. Съветът на директорите извършва своята дейност под 

контрола на Надзорния съвет, който се състои от трима постоянни и двама допълнителни 

членове. Постоянните членове на Надзорния съвет са: Джулиано Йони, Луиджи Скопони и 

Алберто Спада, а допълнителните: Филипо Йони и Клаудия Мартинела. 

Видно от горното, „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А e търговец по смисъла 

на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 

40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

 

2. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите и на 

Надзорния съвет в качеството им на членове на управителните органи на заявителя, същите 

не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в 

сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Председателят на съвета на директорите е представил декларация, че дружеството не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му 

е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито му е отказвано издаване 

на лицензия за същата дейност. Декларация за истинността на заявените обстоятелства и на 

приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ е 

представена от адвокат Ирена Петкова, която има приложено пълномощно с нотариално 

заверен подпис от 31.03.2021 г. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 

40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 
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3. Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, в 

съответствие с изискванията на НЛДЕ. „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е поискало да 

му бъде издадена лицензия за срок от 35 години, който е обоснован със следните аргументи: 

Дружеството посочва, че ефективната либерализация на пазара на природен газ в България е 

в своето начало и предвид това, „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А очаква първите пет 

години след издаването на лицензията да бъдат период на първоначално разработване на 

газовия пазар като цяло, който ще бъде последван от период на утвърждаване на 

участниците на пазара и развитие на отношенията с клиенти на местно и регионално ниво. 

Заявителят предвижда реалните резултати от инвестициите в бизнес-развитие да бъдат 

постигнати в по-дългосрочен план – след десетата година. Поради всичко гореизложено 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. счита, че максимално допустимият от ЗЕ срок за 

издаване на лицензията от 35 години е обоснован предвид предвижданията за постепенно 

развитие на пазара и успешна реализация на бизнес стратегията на дружеството.  

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително 

динамично, както в България, така и в региона, не може да бъде направена реалистична 

прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-

дълъг от десет години. С оглед на посоченото срокът, за който да бъде издадена исканата 

лицензия, следва да e 10 (десет) години. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейността по лицензията.  

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е представило декларация от председателя на 

Съвета на директорите, с която декларира че от началото на своята дейност на пазара на 

природен газ в България дружеството не е доставяло природен газ на крайни клиенти и не 

работи с такива, както и че дружеството осъществява дейността си изцяло от седалището си 

в Италия. Заявителят посочва, че в представения бизнес план не се предвижда навлизане на 

пазара на природен газ на дребно (т.е. доставки към крайни клиенти). Освен това 

дружеството посочва, че чл. 38г от ЗЕ изисква от енергийните предприятия, извършващи 

доставка на природен газ, осигуряване на центрове за предоставяне на информация към и 

работа с потребители на енергийни услуги, а потребители на енергийни услуги са само 

крайни клиенти. Предвид изложеното „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. счита, че няма 

задължение съгласно чл. 38г от ЗЕ, като декларира готовност при евентуално започване на 

доставка на природен газ към крайни клиенти, да осигури предварително изпълнението на 

регламентираното в посочения член задължение. В подкрепа на гореизложеното заявителят е 

представил писмо с изх. № ГХБ 415 от 09.06.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, според 

което дружеството не е извършвало сделки с точка на доставка изходни точки от 

газопреносната система, на които са присъединени крайни клиенти, като до момента всички 

сделки на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. са с точка на смяна на собствеността 

Виртуална търговска точка, които нямат характер на доставка към крайни клиенти. 

В тази връзка дружеството декларира, че предвижда да осъществява дейността 

„търговия с природен газ“ от централния си офис с адрес: ул. Киабрера 34/Д-47924, Римини, 

Италия, където разполага с пет етажна сграда с обща площ 13 064 кв.м. Дружеството заявява, 

че офисът на търговския отдел е с площ 50 кв.м. и е напълно оборудван за 9 работни места, 

като всяко работно място е с компютър, 2 монитора, телефон, вградена уеб камера и монитор 

от 65 инча за следене на вариацията на цените на борсите, както и отделен офис от около 20 

кв. м за ръководителя на отдела. В тази връзка заявителят е представил ценова оферта 

(договор) от „TT TECNOSISTEMI“ SpA за закупуване на 20 бр. лаптопа модел 450 G7 
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конфигурации 16GB PC Notebook ProBook на стойност (…) евро.  

В чл. 38г от ЗЕ е предвидено, че енергийните предприятия, извършващи доставка на 

енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на информация на 

потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно правилата по чл. 38в от 

ЗЕ. В допълнение, съгласно чл. 180 от ЗЕ всеки клиент, присъединен към газопреносна или 

разпределителна мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, независимо от това 

в коя държава е регистриран доставчика. Според определението в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ 

„доставка“ е продажбата, включително препродажбата, на енергия или природен газ на 

клиенти. В този смисъл, търговецът на природен газ е доставчик и може да извършва 

продажба на природен газ на всеки клиент - битов или стопански, присъединен към 

газопреносна или разпределителна мрежа. С оглед изложеното, търговците на природен газ 

следва да осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите и за работа 

с тях, които да съответстват на нуждите на техните клиенти. Такова е и изискването на чл. 

38г от ЗЕ. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е представило информация относно 

техническите характеристики на информационната система и софтуера, които ще се 

използват за търговия с природен газ, както следва: Windows 10 Pro; версия на следните 

програмни продукти: (Refinitiv Eikon ex Reuters) за следене на енергийните пазари и 

новостите от цял свят; ETRM (Еnergy Trading Risk Management) софтуер, с който се следи 

експозиционния риск на портфолиото както валутния риск; Trayport Joulе за стандартна 

търговия на енергийни продукти чрез брокер или на обменните пазари. Всички компютри и 

ноутбук са защитени от антивирус и фирмена защитна стена, като в тази връзка е 

представена фактура, издадена от „UTILIA“ SpA за закупуване на лиценз на стойност (…) 

евро. Заявителят е представил ценова оферта (договор) със „SINERGETICA“ Srl от 

01.09.2017 г. за срок от 5 години за услуги за поддръжка, за облачна инфраструктура, както и 

периодично пускане и инсталиране на най-актуалната версия на софтуерните продукти под 

лиценз за временно ползване с аванси от (…) евро до (…) евро, съответно за първата и петата 

година. Приложени са и фактури от „NETMIND“ Srl System integrator за лиценз на Microsoft 

365 на обща стойност (…) евро. 

Дружеството заявява, че има два отделни договора за доставка на интернет свързаност 

чрез оптични влакна до 1 гигабит всеки. В тази връзка заявителят е представил договор от м. 

септември 2018 г. с WIND Tre S.p.A. за разширяване услугите за данни във връзка с 

активирането на нови офиси на дружеството, както и разширяването на интернет обхвата със 

съответното архивиране.  

Дружеството заявява, че разполага със сървър за електронна поща – Gmail, като 

услугата е предоставена от Google и е изцяло с „облак“ решение. В тази връзка заявителят е 

представил фактура от Google за ангажимент за 275 лиценза на стойност (…) евро. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. посочва, че от 2020 г. е член на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД и на Регионалната платформа за резервиране на капацитет. В тази връзка в 

писмо с изх. № ГХБ 416 от 09.06.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД се посочва, че 

средствата на заявителя за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на 

софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова търговия Tryport Joule, в т. ч. 

по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни 

програми, както и че отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, в т. ч. по отношение на обмен на данни между „Група Дружества Газ Римини“ 

С.п.А и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. март 2020 г. заявителят има успешен 

достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Група Дружества Газ 

Римини“ С.п.А. притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 
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„търговия с природен газ“ 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е представило схема на управленската и 

организационна структура, щатно и поименно разписание на персонала, справка на 

действащите служители и сътрудници в дружеството към 31.12.2020 г., както и справки за 

приети уведомления към Регионална агенция по труда, област Емилия-Романия, Италия. 

Представени са данни за процентното участие на акционерите в капиталовото дружество – 

редовна справка за капиталово дружество от Търговска палата на Романя, Форли, Чезена и 

Римини, автобиографии и документи за завършено висше образование, удостоверяващи 

опита и квалификацията на персонала за извършване на дейността „търговия с природен 

газ“. 

Като акционерно дружество с едностепенна форма на управление „Група Дружества 

Газ Римини“ С.п.А. има Съвет на директорите, състоящ се от петима директори, като видно 

от представената информация, всички членове на Съвета на директорите имат дълъг 

професионален опит като ръководители в енергийни дружества в Европа. Дейността 

„търговия с природен газ“ в дружеството се извършва от дирекция „Пазари“, която се състои 

от осем служители и е съсредоточена основно върху осъществяване на конкретни търговски 

операции. Дружеството посочва, че с търговията с природен газ в България ще се занимават 

3-ма човека при непълна заетост на работното им време. От представените документи за 

персонала е видно, че притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия 

с природен газ“ и познава пазара на природен газ. 

В допълнение заявителят посочва, че „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. обслужва 

41 общини в Италия, като изградената газопроводна мрежа e 2742 км, по която се 

транспортират 269,2 млн. куб. м. природен газ. В България компанията обслужва 42 общини, 

а изградената от дружеството газопроводна мрежа в страната е 851 км. През 2019 г. 

продаденият природен газ възлиза на 348,5 милиона м3 (при 300 милиона м3 през 

предходната година) на обща стойност 150 143 191 евро (при 123 102 915 евро през 

предходната година). Заявителят посочва, че от 2020 г. „Група Дружества Газ Римини“ 

С.п.А. оперира на пазара за търговия на едро с природен газ на българска територия и през 

първата си година на дейност търгува с природен газ за около 17 млн. м3. От 2020 г. 

дружеството извършва търговия на природен газ в България, като основен клиент е „Ситигаз 

България“ ЕАД. За годината са закупени (…) MWh на цена (…) лв./MWh и са продадени (…) 

MWh на средна продажна цена (…) лв./MWh. Продадените количества природен газ за 

балансиране за годината са (…) MWh, при средна цена (…) лв./MWh. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Група Дружества Газ 

Римини“ С.п.А. притежава човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“ 

От годишните финансови отчети на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А е видно, че 

дружеството отчита печалби през периода, както следва: 28 632 хил. евро за 2017 г., 21 212 

хил. евро. за 2018 г. и 21 367 хил. евро. за 2019 г. Общите приходи на дружеството нарастват 

от 170 137 хил. евро през 2017 г. на 323 888 хил. евро за 2019 г. Основен дял в реализираните 

приходи имат приходите от доставка на газ и електрическа енергия, които са 142 552 хил. 

евро за 2017 г. и се увеличават на 302 963 хил. евро през 2019 г. Структурата на общите 

приходи включва още приходи от дялови участия в други дружества и други приходи. 

Общите разходи на дружеството нарастват от 143 056 хил. евро за 2017 г. на 300 073 хил. 

евро за 2019 г., като основен дял имат разходите за суровини, спомагателни материали, 

консумативи и стоки. Структурата на общите разходи включва още разходи за: материали; 

външни услуги; амортизации; персонала; финансови и други. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от 397 808 хил. евро за 2017 г. на 

461 355 хил. евро за 2019 г. Нетекущите активи се увеличават от 286 415 хил. евро за 2017 г. 
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на 337 050 хил. евро за 2019 г. Текущите активи нарастват от 110 948 хил. евро за 2017 г. на 

143 826 хил. евро за 2019 г. Записаният капитал е в размер на 55 000 хил. евро за периода 

Собственият капитал на дружеството се увеличава от 273 565 хил. евро за 2017 г. на 305 763 

хил. евро за 2019 г., основно от увеличените резерви. Нетекущите пасиви се намаляват от 20 

923 хил. евро за 2017 г. на 9333 хил. евро за 2019 г. Текущите пасиви се увеличават от 99 992 

хил. евро за 2017 г. на 142 846 хил. евро за 2019 г.  

От паричните потоци за периода 2017 – 2019 г. е видно, че паричните постъпления са 

от основната търговска дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от 

търговски контрагенти. Плащания са извършвани за трудови възнаграждения, на доставчици, 

данъци и други. Постъпленията от инвестиционната дейност са през 2018 г. от продажби на 

активи. Плащанията при инвестиционната дейност са свързани с покупка на активи. По 

отношение на финансовата дейност постъпленията са от получени заеми и лихви, а са 

извършвани плащания по предоставени заеми, за дължими лихви и други. От паричните 

потоци е видно, че паричните наличности са с положителни стойности през целия период. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Група 

Дружества Газ Римини“ С.п.А за периода 2017 – 2019 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода намалява от 0,96 за 2017 г. на 0,91 за 2019 г., което означава, че дружеството може 

да е имало затруднения при инвестиране на собствен капитал в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 1,11 за 2017 г. на 1,01 за 2019 г., което 

показва че дружеството е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на 

текущите си задължения през целия период. Коефициентът на финансова автономност, 

който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства намалява от 

2,26 за 2017 г. на 2,01 за 2019 г., което показва, че дружеството не е имало затруднения при 

покриването със собствен капитал на дългосрочните и краткосрочните си задължения. 

Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова 

структура, финансово-икономическо състояние на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А 

може да се определи като добро за периода 2017 – 2019 г. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А е представило предварителен счетоводен баланс 

и отчет за приходи и разходи за 2020 г. Дружеството предвижда печалба в размер на 23 622 

хил. евро. Общите приходи са в размер 289 973 хил. евро. Общите разходи са в размер на 266 

702 хил. евро. Общата сума на актива е 473 488 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи са в 

размер на 351 480 хил. лв., а текущите активи в размер на 121 283 хил. евро. За 2020 г. 

записания капитал е в размер на 55 000 хил. евро, а законовите резерви са 11 000 хил. евро. 

Собственият капитал е в размер на 327 630 хил. евро. Краткосрочните задължения са в 

размер на 126 283 хил. евро. Дългосрочните задължения са в размер на 9793 хил. евро. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 0,93, 

което е показател, че дружеството не е имало затруднения при инвестиране със собствен 

капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност е 0,96, което е 

показател, че дружеството не е имало затруднения при погасяване със свободни оборотни 

средства на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност е със 

стойност 2,41. Това е индикатор, че дружеството може да е имало затруднения при 

покриване на задълженията си със собствени средства. Въз основа на показателите, 

изчислени на база обща балансова структура за 2020 г., може да се направи извод, че 

финансово-икономическото състояние на Група Дружества Газ Римини С.п.А е добро. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е представило банкови референции, издадени 

от банка (…) от 06.04.2021 г., банка (…) от 19.04.2021 г. и банка (…) в които се посочва, че 

заявителят е изпълнявал всички ангажименти редовно и точно и има икономически и 

финансов капацитет, както и средства за осъществяване на своята дейност и притежава 

платежоспособност като цяло.  
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Заявителят има сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и 

пренос, за покупка и продажба на природен газ за балансиране, за търговия с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, за достъп и 

съхранение на природен газ и за ползване на Виртуална търговска точка. Съгласно клаузите 

на договорите, дружеството има задължение да поддържа обезпечения. В потвърждение на 

това, че дружеството е изпълнило това задължение, е предоставено копие на писмо с изх. № 

БТГ-24-00-1242-(1) от 20.05.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което се удостоверяват 

наличните депозити по действащите договори, както следва: 

1. По Договор за достъп и пренос на природен газ № (…) от (…): депозит в размер на 

(…) лв.; 

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…) от (…): 

депозит на стойност (…) лв.; 

3. По Договор за търговия с „Булгартрансгаз“ ЕАД на платформата за търговия „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД: депозит в размер на (…) лв.; 

4. По Договор за достъп и съхранение на природен газ № (…) от (…): депозит в 

размер на (…) лв.  

 

II. Бизнес план на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. за периода 2021 – 2025 

г. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А е представило бизнес план за периода 2021 – 

2025 г., както следва: 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 

2021 – 2025 г. 

Прогнозните обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо покупки на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Общо продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh  (…) (…) (…) (…) (…) 

Разходи за закупуване на природен газ, хил. лв. (…) (…) (…) (…) (…) 

Приходи от продажби на природен газ, хил. лв. (…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Инвестиционна програма 

За извършване на дейността през първите две години дружеството не предвижда нови 

инвестиции и ще ползва вече съществуващи активи. През третата година от дейността е 

предвидено закупуване на нов компютър с необходимия софтуер. Разходите за издаване на 

лицензия са включени в инвестиционната програма на дружеството. Инвестиционните 

разходи, които формират дълготрайни материални и нематериални активи за периода 2021 – 

2025 г., са представени в таблица № 2: 
Таблица № 2 

Показател 
Мерна 

единица 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Общо:  

Хардуер хил. лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Специализиран софтуер хил. лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Издаване на лицензия хил. лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Общо: хил. лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Планираните инвестиции за дейността „търговия с природен газ“ в периода 2021 – 

2025 г. са на обща стойност (…) лв.  

3. Прогнозни годишни финансови отчети 
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„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А е представило прогнозни счетоводни баланси, 

отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия 

период дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) лв. за 2021 

г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 г. Общите 

приходи нарастват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. през 2025 г. Увеличението на общите 

приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки. Общите разходи се 

увеличат от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. С най-голям дял в общите разходи са 

разходите за закупуване на природен газ, които от (…) лв. нарастват на (…) лв. Структурата 

на общите разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизация на 

нефинансови активи; персонал и други. 

Общо активите се увеличават от (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 2025 г. Нетекущите 

активи намаляват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г., основно вследствие на намаление 

на нетекущите нематериални активи. Текущите активи се увеличават от (…) лв. за 2021 г. на 

(…) лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на търговските вземания и парите и паричните 

еквиваленти. Акционерният капитал за посоченият период остава с непроменена стойност в 

размер на (…) лв. годишно. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 

(…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на натрупаната и текуща 

печалба. Краткосрочните задължения се увеличат от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти. 

Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения и осигуровки и плащания 

към доставчици. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания за 

покупка на дълготрайни материални и нематериални активи. От паричните потоци е видно, 

че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности. 

Прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 3: 
 Таблица № 3 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на дълготрайните активи със 

собствен капитал (СК/ДА) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Група 

Дружества Газ Римини“ С.п.А за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със 

стойност 7,81 за 2021 г. и се увеличава до 26,67 за 2025 г. Това е показател, че дружеството 

ще разполага със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на обща ликвидност от 3,64 през 2021 г., се увеличава до 5,79 през 2025 г. 

Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва 

текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на 

независимост от ползване на привлечени средства е със стойност 3,03 за 2021 г. и се 

увеличава до 4,97 през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно 

собствени средства за покриване на задълженията си. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Група 

Дружества Газ Римини“ С.п.А ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 
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III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А е представило 

проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед 

гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за 

яснота на разпоредбите, в предложения от заявителя проект на правила са направени 

изменения и допълнения, както следва:  

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Група Дружества 

Газ Римини“ С.п.А 

 

Раздел I „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правилата) 

уреждат начинът за работа с клиентите в процеса на търговия с природен газ, извършвана от 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., редът и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения, както и информация, която 

се предоставя на клиентите на дружеството преди сключването на договора. 

(2) Дружеството е „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., с данъчен код и номер на 

вписване: 00126550409 в Регистъра на предприятията на РОМАНЯ–ФРОЛИ–ЧЕЗАНА–

РИМИНИ, със седалище и адрес на управление: RIMINI (RN) VIA CHIABRERA, 34/D CAP 

47924, притежаващо лицензия № ............../......... г. за дейността „търговия с природен газ“ на 

територията на Република България за срок от …. години. 

Чл. 2. (1) „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., в качеството си на търговец на 

природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на 

клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на българското 

законодателство и по-конкретно Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на 

Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

 

Раздел II „Търговия с природен газ“ 

Чл. 3. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ 

клиентите представят на Дружеството следната информация: 

1. обща информация: фирма на клиента; седалище и адрес на управление; лице (лица) 

за контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт с клиента; идентификационен код по 

ЕИК; идентификационен номер по ДДС; данни относно банковата сметка; 

2. информация относно обектите и потреблението на природен газ: количества 

природен газ (в МВтч), консумирани от клиента за последните 3 пълни календарни месеца; 

техническа информация относно обектите на клиента; 

3. друга информация, която е необходима с оглед изпълнението на сключените 

договори за продажба на природен газ по свободно договорени цени и тяхното съответствие 

с изискванията на ПТПГ; 

4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния оператор 

на газопреносна/ газоразпределителна мрежа.  

(2) Клиентите следва да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в 

декларираните съгласно предходната алинея данни в седемдневен срок от нейното 

настъпване. 

Чл. 4. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата 

си. 

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават 

всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация 

относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на 

жалби и запитвания. 

(3) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с 

клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….  
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(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „Група 

Дружества Газ Римини“ С.п.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на 

дружеството, включително телефон и електронен адрес. 

Чл. 5. (1) Дружеството създава и поддържа база данни, която съдържа всички 

сключени договори с отделни клиенти, в която събира и съхранява информация в сроковете 

съгласно действащото българско законодателство относно най-малко следното: договорени 

количества природен газ; местоположение на обектите, на който се доставя природен газ; 

цени. 

(2) Клиентите могат да подадат искане за получаване на информация за 

потреблението си по имейл: …………. 

(3) В случай на писмено поискване от клиент на информация по чл. 5, ал. 1, за негов 

обект, за който има сключен договор с Дружеството, Дружеството му предоставя поисканата 

информация в 10-дневен срок. 

Чл. 6. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 

вероятното потребление. 

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и 

Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и 

договора между страните. 

 

Раздел III „Процедура по разглеждане на жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 7. (1) Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалби, 

сигнали и предложения на клиенти, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР). 

(2) Дружеството създава и поддържа регистър, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на клиентите; 

2. отговори на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 8. (1) Жалбите, сигналите и предложенията се подават от клиентите в писмен вид 

на посочения в чл. 1, ал. 2 адрес и/или в чл. 5, ал. 2 електронен адрес на вниманието на 

лицето за контакти с клиенти. 

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в съответния регистър 

по чл. 7, ал. 2 срещу входящ номер. 

Чл. 9. (1) Подаваните от клиенти жалби, сигнали или предложения трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

1. да са написани на български език; 

2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, лице 

за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или предложението; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

подателят разполага с такива; 

5. да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.  

(2) Дружеството има право да изиска допълнителна информация по случая. 

Чл. 10. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата, сигнала или предложението на 

клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път. 

(2) Срокът за отговор на жалби, сигнали или предложения на клиент е един месец 

след постъпването им. 

Чл. 11. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, искането или запитването са 

основателни, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или 

неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 10, ал. 2. 

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в 
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писмения отговор до подателя. 

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги 

уведомява писмено за това.  

Чл. 12. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да 

подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което 

изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 3 (три) дневен 

срок. 

Чл. 13. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, молби и 

предложения в сроковете, предвидени в действащото законодателство. Дружеството е 

длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от 

клиента. 

Чл. 14. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

дружеството на клиентите, са: …………….. 

(2) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си във връзка с 

предоставяните услуги на интернет страницата си. 

 

Раздел IV „Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и 

неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен газ“. 

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им. 

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване. 

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които 

противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., с данъчен код и номер на 

вписване 00126550409, лицензия № Л-545-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


