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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-596 

от 27.01.2022 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 27.01.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-12 от 

10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-104 от 29.09.2021 г. на „Група Дружества 

Газ Римини“ СПА, чуждестранно юридическо лице, държава: Италия, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни от 

проведеното на 19.01.2022 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-104 от 29.09.2021 г. на 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-247 от 04.10.2021 г. на 

председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-12 от 10.01.2022 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 9 от 

13.01.2022 г., т. 10. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е 

проведено открито заседание с дистанционно участие, в което представител на заявителя е взел 

участие. Същият е посочил, че няма коментари и възражения по приетия доклад. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите 

по административната преписка, се установи следното: 

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: Р Италия, 47924 Римини, ул. 

„Киабрера“ 34/Д. 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА 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 
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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 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 
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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 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“ СПА 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“ СПА, 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“ СПА притежава 0,25% дялово участие. 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА 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“ СПА, 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. 
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Предвид горното, „Група Дружества Газ Римини“ СПА е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от 

НЛДЕ. 

Видно от представените декларации от членовете на съвета на директорите и на 

надзорния съвет на дружеството, 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, не е в 

ликвидация, не му е отнемана и не му е отказвано издаване на лицензия за дейността. 

Декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни 

съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, е представена от пълномощник на заявителя, 

надлежно упълномощен с 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. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя 

върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните 

изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в 

настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа 

енергия“ липсва енергиен обект. 

Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 (тридесет и пет) години, в 

съответствие с изискванията на НЛДЕ. „Група Дружества Газ Римини“ СПА е поискало да му 

бъде издадена лицензия за срок от 35 (тридесет и пет) години с оглед бизнес интересите на 

дружеството за трайно и дългосрочно присъствие на пазара на електрическа енергия в Р 

България. Съгласно обосновката на посочения срок, дългосрочното установяване и развитие на 

пазара на електрическа енергия в Р България е ключово за развитието на бизнеса на „Група 

Дружества Газ Римини“ СПА в региона. 

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа енергия 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. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА е със седалище и адрес на управление Р Италия, 

47924 Римини, ул. „Киабрера“ 34/Д. За осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“ дружеството ще използва централния си офис с адрес: Р Италия, 47924 Римини, ул. 

„Киабрера“ 34/Д. 

Дружеството посочва, че разполага с пет етажна сграда с обща площ от 13.064 кв.м. 

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

от които е снабдено с: 

− 1бр. компютър; 

− 2 бр. монитори, единия от които е от 27 инча за следене на вариациите на цените на 

борсите; 

− 1 бр. телефон; 

− 1 бр. вградена уеб камера. 
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Заявителят декларира, че разполага с необходимата информационна мрежа и софтуер за 

извършване на дейността търговия с електрическа енергия, състояща се от следното оборудване: 

− Операционна система – Windows 10 Pro; 

− Версия на WORD – Office 365; 

− Refinitiv Eikon – за следене на енергийните пазари и новостите от цял свят; 

− ETRM (Energy Trading Risk Management) – софтуер, с който се следи експозиционния 

риск на портфолиото, както и на валутния риск; 

− Trayport Joule – стандартен трейдинг на енергийни продукти чрез брокер или на 

обменните пазари; 

− Антивирусна защита. 

Дружеството има сключени договори с двама различни доставчици на интернет 

свързаност чрез оптични влакна до 1 гигабит всеки. 

Сървърът за електронна поща е със следните параметри: 

− Операционна система – Google Workspace; 

− Сървър на електронна поща – Gmail. 

Услугата, предоставена от Google, е изцяло с „cloud“ (облак) решение. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани 

от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-2988#1 от 27.04.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Група 

Дружества Газ Римини“ СПА е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства 

(информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), 

необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени 

(съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА притежава технически възможности и материални ресурси 

за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Група 

Дружества Газ Римини“ СПА. 

Общата организационна структура на заявителя се състои от: 

− Съвет на директорите, който включва председател и надзорен орган; 

− Главен изпълнителен директор; 

− Секретариат на управлението; 

− Корпоративни въпроси; 

− Дирекция Конгресна и ресторантска дейност; 

− Дирекция Общо обслужване, което включва заплати и осигуровки, пресаташе, 

вътрешни услуги; 

− Дирекция Пазари, която включва оперативен маркетинг, доставки газ; доставки 

енергия, управление дистрибутори; 

− Дирекция Техника и енергиен мениджмънт, което включва топлофикация, поддръжка 

седалище, енергиен мениджмънт, технически персонал; 

− Оперативна дирекция, която включва качество, безопасност и околна среда, процесен 

анализ и отчитане, регулаторен контрол, ИТ мениджмънт; 
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− Дирекция Системи и технологии; 

− Дирекция Администрация финанси, която включва отчитане и фактуриране, прес 

център, баланси контрол, счетоводство, управление банки и др.; 

− Дирекция Правни въпроси. 

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на част от 

служителите и на изпълнителния директор на дружеството, както и справка за наетите 

служители към 31.12.2020 г. 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА работи в сектора на продажба на природен газ и 

електроенергия от повече от 60 години. От основаването си през 1956 г., дружеството започва с 

изграждането на мрежата за разпределение на природен газ и след това преминава към 

доставките до крайните клиенти. 

След либерализацията на енергийните пазари, която се провежда в Р Италия постепенно 

от 2000 г., дружеството навлиза и на пазара на дребно на електричество. Що се отнася до 

италианските пазари на едро за природен газ и електроенергия, дружеството присъства и работи 

стабилно от 2012 г. и регистрира непрекъснат ръст на търгуваните количества. 

Към 31.12.2020 г. клиентският портфейл на „Група Дружества Газ Римини“ СПА се 

състои от приблизително 368 000 абонати, от които 252 000 за газ и 116 000 за електрическа 

енергия по цялата територия на страната. 

От 2020 г. компанията е физически оператор на пазара за търговия на едро с природен газ 

на българска територия. Дружеството е член на „Газов хъб Балкан“ ЕАД и на Регионалната 

балансираща платформа. От 2020 г. заявителят извършва търговия на природен газ в България, 

като основен клиент на дружеството е „Ситигаз България“ ЕАД. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

може да се приеме, че „Група Дружества Газ Римини“ СПА разполага с човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и 

обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за 

условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните 

мрежи (Правилата): 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 

г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в 

отделно административно производство. За целите на настоящото производство, представеният 

бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за 

изпълнение на лицензионната дейност. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 17 500 MWh през 2022 г. до 21 271 MWh през 2026 

г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през 

периода на бизнес плана, са: 

 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 177, 62 190,24 201,88 214,50 226,15 

Средна продажна цена  лв./MWh 189,32 202,77 215,19 228,64 241,05 

Количество търг. ел. ен. 

общо 
MWh 17 500 18 375 19 294 20 258 21 271 
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За разглеждания период, дружеството очаква загуба в размер на 20 хил. лева за 2022 г., и 

последваща печалба, която да достигне до 72 хил. лева до 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. е 

представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  3 313  3 726 4 152 4 632 5 128 

Разходи 3 293 3 716  4 123 4 582 5 056 

Счетоводна печалба  -20 10 29 50 72 
 

Към бизнес плана „Група Дружества Газ Римини“ СПА е представило SWOT анализ, в 

който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 16.09.2021 г. от „УниКредит“ СПА, според 

което „Група Дружества Газ Римини“ СПА е клиент на банката с открита специална сметка за 

обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“, дебитният оборот по която към 16.09.2021 г. е 77 000 евро (150 598,91 

лв. съгласно курс на БНБ). Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с 

електрическа енергия на територията на Република България за първата година от 

лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. В удостоверението е 

посочено, че банката ще предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по 

специалната сметка. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Група Дружества Газ 

Римини“ СПА ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за работа 

с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, 

формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на 

енергийни услуги получават достъп до тях. 
 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 

1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

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

вписване № 00126550409, със седалище и адрес на управление: Р Италия, 47924 Римини, 

ул. „Киабрера“ 34/Д, лицензия № Л-596-15 от 27.01.2022 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна 

част от това решение; 
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2. Одобрява на „Група Дружества Газ Римини“ СПА 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 


