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Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.12.2015 г. на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД за
продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия
с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.12.2015 г. на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД за продължаване
срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона
за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със заповед № З-E-255 от 17.12.2015 г. на Председателя на КЕВР е сформирана работна
група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към
него, за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което с
писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 23.12.2015 г. на заявителя е указано да предостави
допълнителна информация и документи.
С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.01.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 08.01.2016 г. и вх.
№ Е-ЗЛР-ПД-86 от 05.02.2016 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи,
след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на
съответствието на заявлението с нормативните изисквания за продължаване на срока на
лицензията.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите
по административната преписка, се установи следното:
I. Правни аспекти:
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД притежава лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена
за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и допълнена с права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“ с Решение № И2-Л-218 от 07.07.2014 г. на КЕВР.
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В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е подало на основание чл. 56,
ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.12.2015 г., с което дружеството е
поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.
При продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ,
Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата
лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на
лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и
човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за
осъществяване на дейността по лицензията.
От представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20151113091601 от
13.11.2015 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна справка в Търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието е видно, че
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с
ЕИК 200284093, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ж.к.
„Павлово“, ул. „Вихрен“ № 10.
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Николай
Костов Вузев, Владимир Николов Манолов и Александър Николаев Вузев. Представител на
дружеството е Владимир Николов Манолов.
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е с предмет на дейност: производство и търговия с
енергоносители, електроенергия, петрол, петролни продукти и деривати и др., вътрешен и
международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия с всички
разрешени стоки във всички разрешени форми, всяка друга дейност, за която няма законова
забрана.
Капиталът на дружеството е в размер на ХХ лева и е разпределен в ХХ броя
обикновени, поименни акции, всяка с номинална стойност ХХ лева.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“, б. „д“
от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „АРКАДИЯ СЪРВИС“
АД, същите на са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с
влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството,
дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, на
дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и няма
издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че
продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на
чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с
аргументи, че разполага с доказани специалисти в областта на търговията с електрическа
енергия, утвърдили през последните години своето присъствие на пазара. Дружеството
посочва, че е фокусирано върху подобряването на работата на балансиращия пазар на
електрическа енергия, успешното стартиране на българска електроенергийна борса и
пълноценно интегриране на Р България в регионалния електроенергиен пазар. Заявителят е
изложил мотиви, че „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД изгражда своята стратегия и политика с
дългосрочни планове за присъствие и утвърждаване на енергийния пазар в Р България и
региона, подобряване на прозрачността на пазара и доверието в него, както и повишаване на
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информираността на клиентите от възможностите, които пазарът предлага. Дружеството счита,
че въпреки известни икономически трудности се наблюдава устойчиво нарастване на
интересите към електроенергийния пазар, тъй като практиката в търговията с електрическа
енергия по свободно договорени цени през изминалата година е доказала необходимостта от
финансов и кадрови ресурс за още по-качествено и бързо осъществяване на дейността и защита
на интересите на клиентите.
Предвид гореизложеното, искането на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД да бъде
продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, е допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия.
Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО
ЕАД), „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е регистриран участник-търговец на пазара на електрическа
енергия с ИД. код № 32XAS-LTD------ B и към момента е със статус „Активен“.
Дружеството е представило копие от договор за наем на офис, находящ се на адрес гр.
София, кв. Павлово, ул. „Вихрен“ № 10, ет. 2, сключен на 20.02.2011 г. с „ЕНЕРГИЙНА
ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД, както и анекс от 01.01.2016 г. за удължаване срока за изпълнение
на договора до 31.12.2016 г.
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД потвърждава, че разполага с необходимите за
осъществяването на лицензионната дейност техническо и офис оборудване, информационни
технологии и комуникационни средства, за които е представило подробен списък с
параметрите. Дружеството уверява, че има специално разработен софтуер за енергиен
мениджмънт и мониторинг на клиенти, чрез който се предоставя възможност на потребителите
онлайн да наблюдават графиците за доставка и измерените количества от търговските
електромери. Представена е справка с изградената информационна мрежа, състояща се от 8
работни места, 3 мрежови принтера, 3 мрежови скенера, 1 gateway с изграден софтуерен
firewall, 1 сървър за електронна поща и 1 domain controller, регулиращ достъпа на
потребителите към мрежовите услуги.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща
група“.
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е представило справка-отчет на наетите лица, от която е
видно, че към 04.01.2016 г. са наети 27 (двадесет и седем) служители, чрез които дружеството
извършва дейностите по лицензията. Предоставени са и копия на дипломи за завършено
образование на персонала, зает с дейностите по лицензията. Представена е организационна
структура, от която е видно, че дружеството се управлява от изпълнителен директор и са
обособени три отдела – диспечерски център, търговски отдел и административен и логистичен
отдел.
Дружеството е развило успешно дейността си през периода на издадената лицензия,
като оперира както на вътрешния пазар с крайни клиенти и търговци, така и за износ на
електрическа енергия. Предоставена е справка за търгувани количества електрическа енергия
на свободния пазар за периода от 2007 г. до 2014 г., които са в размер на 9 861 992 MWh.
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Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се направи извод, че „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД притежава
технически, материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да отговаря на
условията за упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на
комбинирана балансираща група“.
III. Икономически аспекти:
Относно финансовите възможности на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД за извършване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“, както и наличието 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).
В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило
бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети.
В представените прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и
разходите за периода на бизнес плана, „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД прогнозира количествата
електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване и оценка на групите
потребители, да се увеличават от ХХ GWh през 2016 г. до ХХ GWh през 2020 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
през периода на бизнес плана, са определени като средно-претеглени на база покупните цени
от дружеството и са следствие от моментните данни за цените на електроенергийния пазар в
България и заобикалящите ни пазари.
Според „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД обосновката на посочените цени включва
постигането на конкретни цели по отношение на осъществяването на лицензионната дейност, в
т.ч. развитие, подобрение и повишаване на сигурността на доставките, намаление на разходите
и други. Дружеството очаква ръст в продажбите на електроенергия с около ХХ GWh за всяка
година от периода на бизнес плана.
Приходите и разходите нарастват ежегодно с по ХХ %. Краткосрочните задължения
нарастват за разглеждания период, вследствие на увеличение на търговски и други задължения.
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на
електрическа енергия и дава отрицателна оценка за старта на българската енергийна борса
върху покупната цена, за което дружеството посочва късния час на обявяване на резултатите от
борсовата търговия, а също така и липсата на Price Coupling of Regions към момента.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило
банково удостоверение с рег. № ХХ от 22.02.2016 г., от ХХ, в уверение на това, че „АРКАДИЯ
СЪРВИС“ АД е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към
22.02.2012 г. е ХХ лв. Сумата по специалната сметка е в съответствие с изискуемия съгласно
чл. 19, ал. 2 от Правилата размер на обезпечението от 1/24 част от годишния оборот от
търговия с електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150
000 лв, видно от посочените в ГФО на дружеството за 2014 г. приходи от ХХ хил. лв.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри, „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД ще притежава
финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
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„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“, за новия срок на лицензията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ предлагаме Комисията да вземе следните

Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „АРКАДИЯ СЪРВИС“
АД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г.;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска
регистрация „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД, или други упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на
Комисията в Интернет.
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