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Договор за членство 

на организиран борсов пазар на 

природен газ на Българска енергийна 

търговска          платформа АД 

 

Днес, ……….......….. г., се сключи 

настоящият Договор за членство на 

организиран борсов пазар на природен 

газ на Българска енергийна търговска 

платформа АД, (Договор за членство на 

пазара на БЕТП)  между 

долуподписаните: 

Membership Agreement 

to the Organised Market Place for Natural 

Gas of  Bulgarian Energy Trading Platform 

AD 

 

Today, ……….......…..., the present 

Membership Agreement to the Organised 

Market Place for Natural Gas of the 

Bulgarian Energy Trading Platform AD 

(Membership Agreement to the market of 

BETP) was concluded between the 

following signatories: 

1. „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД, ЕИК 205730852, със 

седалище и адрес на управление и 

адрес за кореспонденция: гр. София, 

район Лозенец, бул. Христо Смирненски 

№ 25, електронен адрес: office@betp.bg, 

притежаващо Лицензия за дейността 

„организиране на борсов пазар на 

природен газ“ № Л-533-11/25.03.2021г., 

представлявано от Маргарита 

Найденова, в качеството й на 

изпълнителен директор, наричано по-

долу БЕТП АД и 

1. Bulgarian Energy Trading Platform AD, 

UIC 205730852, with registered office and 

address of management and address for 

correspondence: Sofia, Lozenets region, 25 

Hristo Smirnenski blvd., e-mail address: 

office@betp.bg, holding a License for the 

activity "Organization of Natural Gas Market 

Place" № Л-533-11/25.03.2021, 

represented by Margarita Naidenova, in her 

capacity of executive director, hereinafter 

referred to as BETP AD and 

2. ЮЛ наименование 

……………................................................., 

ЕИК…………....……., със седалище и адрес 

на управление: ………………………………., адрес 

за кореспонденция: ………………… 

……………………………..…....………..……, електронен 

адрес: ……….........……..…, представлявано 

2. Legal entity name 

……………................................................., UIC 

…………....……., with registered office and 

address of management: 

…………………………..……………………., mailing 

address: ……………………..............., email 

address: ………..............................., 

represented by ……......................................., 
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от …….………..………., в качеството му на 

….....................………,  

наричано по-долу „член на пазара на 

БЕТП“, 

наричани по-долу заедно „страните“. 

Страните, като взеха предвид, че  

БЕТП АД в качеството си на оператор на 

организиран борсов пазар на природен 

газ в България, осигурява и предоставя 

електронна платформа за търговия с 

природен газ, управлява и осигурява 

правилното функциониране на 

организиран борсов пазар на природен 

газ, наречен „пазар на Българска 

енергийна търговска платформа” (пазар 

на БЕТП), в съответствие с Правилата за 

работа на организиран борсов пазар на 

БЕТП (Правила на пазара на БЕТП) и 

Членът на пазара на БЕТП заявява 

желание да участва в търговията, 

организирана на пазара на БЕТП и 

осъществявана съгласно Правилата на 

пазара на БЕТП, като се ползва от 

всички права и задължения, 

произтичащи от Правилата на пазара 

БЕТП, 

се споразумяха за следното: 

in his capacity as …................................., 

hereinafter referred to as the BETP market 

member, hereinafter referred to collectively 

as the Parties. 

The Parties, taking into account that BETP 

AD, as an operator of an Organised Market 

Place for Natural Gas in Bulgaria, ensures 

and provides an electronic platform for 

natural gas trading, manages and ensures 

the proper functioning of an Organised 

Market Place for Natural Gas, called the 

Bulgarian Energy Trading Platform Market 

(BETP Мarket), in accordance with the 

Rules for operation of an organised market 

place of BETP (BETP Market Rules) and 

The member of the BETP market declares a 

desire to participate in the trade organized 

on the BETP market and carried out in 

accordance with the BETP Market Rules, 

taking advantage of all rights and 

obligations arising from the BETP Market 

Rules,  

have agreed to the following: 

Общи условия 

Чл. 1. Настоящият Договор за членство 

на пазара на БЕТП, наричан по-долу 

„Договор“ определя условията, при 

които членът на пазара на БЕТП ще 

осъществява търговската си дейност на 

General terms and conditions 

Art. 1. This BETP Market Membership 

Agreement, hereinafter referred to as the 

"Agreement", sets out the conditions under 

which a BETP market member will carry out 

its business on the BETP market and the 



3 
 

пазара на БЕТП и произтичащите от 

това права и задължения между 

страните. 

resulting rights and obligations between the 

Parties. 

Чл. 2. Правата и задълженията на члена 

на пазара на БЕТП във връзка с 

осъществяване на търговията на пазара 

на БЕТП са регламентирани в Правилата 

на пазара на БЕТП. 

Art. 2. The rights and obligations of the 

member of the BETP market in connection 

with the implementation of the trade on the 

BETP market are stipulated in the BETP 

Market Rules. 

Чл. 3. Заявлението за членство на 

пазара на БЕТП и приложенията към 

него са неразделна част от настоящия 

договор. 

Art. 3. The application for а membership in 

the BETP market and its annexes are an 

integral part of this agreement. 

Чл. 4. (1) Правилата на пазара на БЕТП, 

приложенията към Правилата на пазара 

на БЕТП, Правилата за обезпечение на 

търговията на организирания борсов 

пазар на БЕТП АД и Тарифата за такси 

на БЕТП АД са неразделна част от 

Договора. 

Art. 4. (1) The BETP Market, the annexes to 

the Rules of the BETP market, the Rules for 

securing the trade on the organised market 

place of BETP AD and the Fees and taxes of 

BETP AD are an integral part of the 

Agreement. 

(2) В случай на противоречие между 

този Договор и Правилата на пазара на 

БЕТП с всичките му приложения, ще се 

прилагат Правилата на пазара на БЕТП. 

(2) In case of a contradiction between this 

Agreement and the BETP Market Rules with 

all its annexes, the BETP Market Rules shall 

apply. 

(3) При сключване на настоящия 

Договор, членът на пазара на БЕТП, се 

задължава да спазва Правилата на 

пазара на БЕТП по всяко време и във 

всички отношения и да изпълнява 

всички задължения, произтичащи от 

Правилата на пазара на БЕТП и от 

Договора. 

(3) Upon concluding this Agreement, the 

member of the BETP market undertakes to 

comply with the BETP Market Rules at all 

times and in all respects and to fulfill all 

obligations arising from the BETP Market 

Rules and the Agreement. 
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(4) Понятията, определени в Правилата 

на пазара на БЕТП са приложими и към 

настоящия договор. 

(4) The terms defined in the Rules of the 

BETP market are also applicable to this 

Agreement. 

(5) Правилата на пазара на БЕТП се 

приемат, изменят и изпълнението им се 

контролира от БЕТП АД. БЕТП АД има 

правото да прилага разпоредбите на 

Правилата на пазара на БЕТП спрямо 

члена на пазара на БЕТП, съгласно реда 

и процедурите предвидени в тях. 

(5) The BETP Market Rules are adopted, 

amended and their implementation is 

controlled by BETP AD. BETP AD has the 

right to apply the provisions of the BETP 

Market Rules to the member of the BETP 

market, according to the order and 

procedures provided in them. 

Чл. 5. Въз основа на Договора членът на 

пазара на БЕТП придобива правото да 

участва в търговията, осъществявана на 

пазара на БЕТП. Продуктите, които 

могат да се търгуват на пазара на БЕТП, 

са посочени в Правилата на пазара на 

БЕТП и могат да бъдат изменяни от 

БЕТП АД, съгласно условията на 

Правилата на пазара на БЕТП. 

Art. 5. Pursuant to the Agreement, the 

member of the BETP market acquires the 

right to participate in the trade carried out 

on the BETP market. The products that can 

be traded on the BETP market are specified 

in the BETP Market Rules and may be 

amended by BETP AD, according to the 

terms of the BETP Market Rules. 

Чл. 6. Изменения.   

(1) Страните могат да променят 

условията по този Договор чрез 

сключване на допълнително писмено 

споразумение. 

Art. 6. Amendments.   

(1) The Parties may change the terms of 

this Agreement by concluding an additional 

written agreement. 

(2)  БЕТП АД може да прави изменения 

на този Договор, с цел привеждането му 

в съответствие с настъпили промени в 

законови или подзаконови актове, 

включително при промени в 

разпоредбите на Правилата на пазара 

на БЕТП, веднага след като тези 

промени влязат в сила. 

(2) BETP AD may make amendments to this 

Agreement in order to bring it in line with 

changes in laws or regulations, including 

changes in the provisions of the BETP 

Market Rules, as soon as these changes 

enter into force. 
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(3) БЕТП АД си запазва правото да 

променя разпоредбите на Правилата на 

пазара на БЕТП по свое решение, за 

което уведомява члена на пазара на 

БЕТП при условията, посочени в 

Правилата на пазара на БЕТП. 

(3) BETP AD reserves the right to change 

the provisions of the Rules of the BETP 

market by its decision, for which it notifies 

the member of the BETP market under the 

conditions specified in the BETP Market 

Rules. 

Чл. 7. Влизане в сила и срок. 

(1) Договорът влиза в сила след 

изпълнението на условията за членство, 

съдържащи се в Правилата на пазара на 

БЕТП, и заплащане на встъпителна 

такса. 

Art. 7. Entry into force and term. 

(1) The contract enters into force after the 

fulfillment of the conditions for 

membership, contained in the Rules of the 

market of BETP, and the payment of the 

entrance fee. 

(2) Настоящият Договор се сключва за 

неопределен срок. 

(2) The present Agreement is concluded for 

an indefinite period. 

Чл. 8. Прекратяване. 

(1) Настоящият Договор се прекратява 

едностранно от БЕТП АД:  

а. ако членът на пазара на БЕТП 

престане да отговаря на условията за 

членство на пазара на БЕТП, посочени в 

Правилата на пазара на БЕТП; 

б. ако членът на пазара на БЕТП не 

спазва разпоредбите на Правилата на 

пазара на БЕТП. В този случай 

Договорът се прекратява с незабавно 

действие, като уведомлението се 

изпраща до другата страна с 

препоръчано писмо с обратна разписка. 

в. ако основанията за спиране на 

членство продължат повече от шест 

месеца или ако тези основания са 

окончателни. 

Art. 8. Termination. 

(1) This Agreement is terminated 

unilaterally by BETP AD: 

a. if the BETP market member ceases to 

meet the conditions for BETP market 

membership specified in the BETP Market 

Rules; 

b. if the BETP market member does not 

comply with the provisions of the BETP 

Market Rules. In this case, the Agreement 

shall be terminated with immediate effect, 

and the notification shall be sent to the 

other party by certified mail letter with proof 

of receipt. 

c. if the grounds for suspension of 

membership last for more than six months 

or if these grounds are final. 

d. if the member of the BETP market 

refuses to apply an amendment to the BETP 
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г. ако членът на пазара на БЕТП откаже 

да приложи изменение на Правилата 

пазара на БЕТП. В такъв случай, 

прекратяването влиза в сила от датата 

на влизане в сила на съответното 

изменение. Членът на пазара на БЕТП се 

информира за това с препоръчано 

писмо с обратна разписка или при 

спешен случай, на посочения от него 

електронен адрес, последван веднага от 

препоръчано писмо с обратна разписка. 

Market Rules. In such a case, the 

termination shall take effect on the date of 

entry into force of the relevant amendment. 

The BETP market member shall be 

informed of this by certified mail with prove 

of receipt or, in case of emergency, at the e-

mail address indicated by him, followed 

immediately by certified mail with proof of 

receipt. 

(2) Настоящият Договор може да бъде 

прекратен: 

а. ако някоя от страните не изпълни 

задълженията си по настоящия Договор 

и не отстрани неизпълнението в срок от 

тридесет (30) календарни дни след 

писмено уведомление за това от 

другата страна, изпратено с 

препоръчано писмо с обратна разписка. 

В този случай изправната страна може 

да прекрати Договора, като запазва 

правото си да претендира евентуални 

вреди от развалянето на Договора. 

б. по всяко време от всяка една от 

страните, с писмено уведомление 

адресирано до другата страна и 

изпратено с препоръчано писмо с 

обратна разписка, при спазване 

Правилата на пазара на БЕТП. 

в. в случай на форсмажорни 

обстоятелства. 

(2)  This Agreement may be terminated: 

а. if either party fails to comply with its 

obligations under this Agreement and fails 

to remedy the failure within thirty (30) 

calendar days after written notice to that 

effect by the other party, sent by certified 

mail with proof of receipt. In this case, the 

party in good standing may terminate the 

Agreement, reserving its right to claim 

possible damages from the termination of 

the Agreement. 

b. at any time by either party, with a written 

notice addressed to the other party and 

sent by certified mail with proof of receipt, 

in compliance with the BETP Market Rules. 

c. in case of force majeure. 
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Чл. 9. Кореспонденция 

Всички уведомления между страните, 

касаещи изменението, прекратяването 

или каквито и да са отношения между 

страните във връзка с действието на 

настоящия договор, се отправят в 

писмена форма и се изпращат на адреса 

за кореспонденция, посочен от всяка 

страна в настоящия договор. 

Art. 9. Correspondence 

All notifications between the Parties 

concerning the amendment, termination or 

any relationship between the Parties in 

connection with the operation of this 

contract shall be made in writing and sent 

to the correspondence address specified by 

each party to this contract. 

Чл. 10. Поверителност. 

Страните се съгласяват да не разкриват 

на трети страни информация, получена в 

резултат на действието на настоящия 

Договор, съгласно условията, 

предвидени в Правилата на пазара на 

БЕТП. 

Art. 10. Confidentiality. 

The Parties agree not to disclose to third 

Parties information obtained as a result of 

this Agreement, in accordance with the 

conditions set out in the BETP Market 

Rules. 

Чл. 11. Тълкуване, нищожност, 

окончателност. 

(1) В случай на противоречие между 

заглавието на разпоредба и самата 

разпоредба, заглавието се счита за 

несъществуващо. 

Art. 11. Interpretation, nullity, finality. 

(1) In case of conflict between the title 

of a provision and the provision itself, the 

title shall be considered non-existent. 

(2) Нищожността на една или повече 

разпоредби от този Договор, настъпила 

следствие приложението на законова 

норма или постановена с влязло в сила 

съдебно решение, не води до 

нищожност на останалите разпоредби 

от настоящия Договор. 

(2)  The nullity of one or more provisions of 

this Agreement resulting from the 

application of a legal norm or ruled by an 

effective court decision shall not lead to the 

nullity of the other provisions of this 

Agreement. 

(3) Настоящият Договор е окончателен 

между страните. Той замества всички 

предварителни устни или писмени 

(3) This Agreement is final between the 

Parties. It supersedes any prior oral or 

written agreement on its subject matter. 
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споразумения по отношение на 

предмета му. 

Чл. 12. Подсъдност. Приложим закон. 

Страните се уговарят, че всички 

спорове, породени от този договор и 

отнасящи се до него, в това число до 

разпоредбите на Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на природен 

газ на БЕТП, включително споровете, 

породени или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и 

споровете за попълване на празноти 

или приспособяването му към 

нововъзникнали обстоятелства, ще 

бъдат решавани от Борсовия арбитраж 

при Софийска стокова борса АД, 

съобразно с неговия Правилник, при 

прилагане разпоредбите на българското 

материално право. Решението му е 

окончателно, задължително за страните 

по договора и подлежи на незабавно 

изпълнение.  

Art. 12. Jurisdiction. Governing law. 

The Parties agree that all disputes arising 

from and relating to this Agreement, 

including the provisions of the BETP Market 

Rules, including disputes arising from or 

relating to its interpretation, invalidity, 

performance or termination, as well as 

disputes over the filling of gaps or its 

adjustment to new circumstances, will be 

decided by the Exchange Arbitration at the 

Sofia Commodity Exchange AD, in 

accordance with its Rules, in application of 

the provisions of the Bulgarian substantive 

law. Its decision is final, binding on the 

Parties to the contract and is subject to 

immediate execution. 

Настоящият договор е съставен и 

подписан в два оригинала, по един за 

всяка страна. 

This Agreement is drawn up and signed in 

two originals, one for each party. 

 

За БЕТП АД / For BETP AD: 

Маргарита Найденова / Margarita Naidenova 

Изпълнителен Директор / Chief Executive Officer 

 

За член на пазара на БЕТП  /  For BETP market member: 

Name / Position 


