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Процедура за членство  

на организирания борсов пазар на природен газ  

на Българска енергийна търговска платформа АД 

 

Кандидатът може да започне да търгува на организирания борсов пазар на природен 

газ на БЕТП АД (пазар на БЕТП) след като изпълни условията за членство и бъде 

допуснат до участие в търговията на пазара на БЕТП. 

Предпоставки за членство 

Кандидатът - търговец на природен газ трябва да има сключени споразумение / договор 

с оператор на газопреносна мрежа за достъп и пренос на природен газ, договор за 

ползване на виртуална търговска точка (ВТТ), договор за балансиране и лицензия за 

търговия с природен газ, когато е приложимо.  

Подаване на документи за членство 

След изпълнение на предварителните условия кандидатът подава заявление за 

членство и придружаващите го документи по електронната поща: office@betp.bg и 

документите в оригинал на адрес: София 1164, бул. Христо Смирненски № 25.  

Комплектът документи съдържа: 

● Заявление за членство със следните приложения: 

o Удостоверение за актуално състояние или съответен документ, издаден от 

държавата на регистрация не по-рано от 30 календарни дни преди датата на 

подаване на Заявлението за членство; 

o Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност или съответен 

документ, издаден от държавата на регистрация не по-рано от 30 календарни 

дни преди датата на подаване на Заявлението за членство; 

o Удостоверение за регистрация по ДДС; 

o Декларация за членство на пазара на БЕТП;  

o Декларация за борсово представителство; 

o Декларация – съгласие за обработване на лични данни; 

o Декларация - съгласие за получаване на електронна фактура, когато е 

приложима; 

o Копие от заверен спесимен на подпис на лице, упълномощено от законния 

представител на кандидата, когато е приложимо; 
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o Заявление за участие в обучение за работа с електронната платформа на  

БЕТП АД; 

o Декларация относно сключване на Споразумение за отчитане на данни към 

ACER, когато е приложима; 

o Декларация за избор на тарифен план; 

o Заверени копия от споразумение / договор с оператор на газопреносна мрежа 

за достъп и пренос на природен газ, договор за ползване на ВТТ и договор за 

балансиране;   

o Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за членство се 

подписват от упълномощено лице; 

● Договор за членство – два оригинала по образец, съгласно Приложение № 2 от 

Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ на БЕТП АД. 

Кандидатът получава подписан договор за членство и информация за дължимите 

такси, срока за плащане и сметките, по които трябва да се преведат съответните 

суми. 

● Придружаващи документи – по преценка на кандидата и подписано 

споразумение за отчитане на данни към ACER по REMIT в два оригинала, в случай, 

че кандидатът желае да сключи споразумение с БЕПТ АД за отчитане на данни 

и/или др. 

След одобряване от Съвета на директорите на БЕТП АД на заявлението за членство,  

на кандидата се изпраща уведомление, придружено с подписан от Изпълнителния 

директор на БЕПТ АД оригинал на Договора за членство. Уведомлението се изпраща на 

посочения от кандидата в заявлението за членство адрес за кореспонденция и 

електронна поща. 

С уведомлението за приемане новият член получава търговски акаунт и информация 

относно провеждане на обучение за работа с електронната платформа за търговия на 

природен газ на БЕПТ. Кандидатът трябва предварително да заплати таксата за 

обучение на борсовия/те си агент/и съгласно Тарифата за таксите на БЕПТ АД. При 

успешно завършване на обучението, упълномощените от кандидата да търгуват от 

негово име лица получават сертификат за работа с търговската платформа на БЕПТ и 

могат да участват в търговията на пазара на БЕТП. 

Членът на пазара на БЕПТ може да търгува на пазара на БЕТП след заплащане на 

встъпителна такса и успешното преминаване на обучение на борсовия/те му/им агент/и.  
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