
Заявление за членство на пазара на БЕТП 
oт 

……………………………………………………………………………………………………… 

/пълно наименование на кандидата на кирилица/ 

……………………………………………………………………………………………………… 

/пълно наименование на кандидата латиница/ 

……………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на кандидата на латиница - до 4 символа за обозначение в търговската 

платформа/ 

 

1. Основни данни  

1. Седалище и адрес на управление: 

Държава  ……………………………………………..............………………. 

Област  ……………………………………………..............………………. 

Община  ……………………………………………..............………………. 

Пощенски код ……………………………………………..............………………. 

Населено място ……………………………………………..............………………. 

ж.к./ул. №  ……………………………………………..............………………. 

2. Представителство: 

Име   ……………………………………………..............………………. 

в качеството на ……………………………………………..............………………. 

Име   ……………………………………………..............………………. 

в качеството на ……………………………………………..............………………. 

3. Адрес и данни за кореспонденция: 

Държава  ……………………………………………..............………………. 

Пощенски код ……………………………………………..............………………. 

Населено място ……………………………………….…………………………………. 

ж.к./ул. №  ……………………………………………..............………………. 

телефон  ……………………………………………..............………………. 

електронен адрес ……………………………………….....................……………. 

интернет страница ……………………………………….....................……………. 

4. Държава на регистрация на кандидата:   ....………………………....……. 

 



5. Единен идентификационен код: ……………………………………………..............………………. 

                                                             /за кандидат, регистриран в България/ 

6. Идентификационен № по ДДС: ……………………………………………..............………………. 

                                                      /за кандидат, регистриран в България/ 

7. Приложим код по ДДС в страната на регистрация: …...…….....………………………… 

                                /за кандидат, регистриран  в държава различна от България/  

8. Уникален енергиен код  EIC: ……………………………………………..............………………. 

9. Код от Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER):  

    ……………………………………………..............………………. 

10. Банкова сметка: 

 Име на банка: ……………………………………………..............………………. 

 IBAN ……………………………………………..............………………. 

 BIC/SWIFT ……………………………………………..............………………. 

 

2. Категория на кандидата, в съответствие със Закона за енергетиката: 

 добивно предприятие 

 търговец на природен газ  

 краен снабдител с природен газ 

 обществен доставчик 

 оператор на газопреносна мрежа 

 оператор на газоразпределителни мрежи  

 оператор на съоръжения за съхранение на природен газ  

 оператор на съоръжения за втечнен природен газ 

 клиент, присъединен към газопреносна или газоразпределителна мрежа   

 

3. Отчитане на данни към ACER за сделки, сключени на пазара на БЕТП:  

 да      

 не  

  

4. Приложения:      

1. Удостоверение за актуално състояние или съответен документ, издаден от 

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

датата на подаване на Заявлението за членство.  



2. Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност или съответен 

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

календарни дни преди датата на подаване на Заявлението за членство. 

3. Декларация за членство на пазара на БЕТП.  

4. Декларация за борсово представителство. 

5. Декларация – съгласие за обработване на лични данни. 

6. Декларация - съгласие за получаване на електронна фактура, когато е 

приложима. 

7. Копие от заверен спесимен на подпис на лице, упълномощено от законния 

представител на кандидата, когато е приложимо. 

8. Заявление за участие в обучение за работа с електронната платформа на БЕТП. 

9. Декларация относно сключване на Споразумение за докладване на данни към 

ACER, когато е приложима. 

10. Декларация за избор на тарифен план. 

11. 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, за търговци на природен газ.   

12. Заверено копие от Договор с Клиринговата къща, когато е приложимо. 

13. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за членство се 

подписват от упълномощено лице. 

14. Подписан договор за членство в два оригинала по образец, съгласно 

Приложение № 2 от Правилата на пазара на БЕТП. 

 

 

Забележка: БЕТП АД може да изиска и допълнителни документи по своя преценка.  

 

 

Дата: ……………………………………….....................…………….      

      

Подпис и печат: ……………………………………….....................…………….  

                           (име и фамилия)  

  



Декларация за членство на пазара на БЕТП 

 

Долуподписаният/та ……………………………………….....................……………. 

(име, презиме и фамилия)  

представляващ ……………………………………….....................……………. 

 (посочва се пълното име на кандидата)  

в качеството си на ……………………………………….....................……………. 

(посочва се управител, изпълнителен директор, прокурист или др.) 

     

декларирам, че:      

1. Информацията, предоставена в заявлението за членство на пазара на БЕТП е 

вярна. 

2. Представляваното от мен дружество не е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

3. Запознат съм и ще спазвам Правилата за работа на организиран борсов пазар на 

Българска енергийна търговска платформа (Правилата на пазара на БЕТП) и 

всичките приложения, уреждащи работата на пазара на БЕТП за търговия с 

природен газ, както и всички разпоредби на българското и европейското 

законодателство.   

4. Ще уведомявам БЕТП АД незабавно в писмена форма за всяка промяна относно 

информацията за представляваното от мен дружество, посочена в Заявлението за 

членство и отнасяща се до изпълнението на условията за членство на пазара на 

БЕТП, така както е посочено в Правилата на пазара на БЕТП. 

5. Запознат съм с и ще спазвам Тарифата за таксите, дължими на БЕТП АД, 

публикувана на интернет страницата на БЕТП АД.  

6. Запознат съм и ще спазвам разпоредбите относно търговията с природен газ на 

пазара на БЕТП, включително Правилата на пазара на БЕТП, разпоредбите на 

българското и европейското законодателство.  

 

 

Дата: ……………………………………………..............……………….      

      

Подпис и печат: ……………………………………………..............………………. 

(име и фамилия) 



 

Декларация за борсово представителство  

 

Долуподписаният/та ……………………………………………..............………………., 

(име, презиме и фамилия)  

Представляващ ……………………………………………..............………………., 

 (посочва се пълното име на кандидата)  

в качеството си на ……………………………………………..............………………., 

(посочва се управител, изпълнителен директор, прокурист или др.) 

декларирам, че от името на представляваното от мен дружество: 

 

1. Борсови агенти, упълномощени да подават и оттеглят поръчки на пазара на БЕТП и 

да изпълняват всички необходими действия във връзка с осъществяване на 

търговията на пазара на БЕТП са: 

 

1.1 ……………………………………….....................……………. 

(име, презиме, фамилия) 

 

…………………………………………………………...…………………… 

/имена на борсовия агент на латиница за обозначение в търговската платформа/ 

Телефон: ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

 

1.2 ……………………………………….....................……………. 

(име, презиме, фамилия) 

…………………………………………………………...…………………….. 

/имена на борсовия агент на латиница за обозначение в търговската платформа/ 

Телефон: ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

 

Забележка: Броят на посочените борсови агенти трябва да съответства на броя 

заявени потребители (търговски екрани).  

 

 



2.  Лица за контакт, във връзка с уреждане на всякакви въпроси от административен 

и/ или оперативен характер са: 

 

 2.1. ……………………………………………..............………………. 

(име, презиме, фамилия) 

Телефон: ……………………………………………..............………………. 

Електронен адрес: ……………………………………………..............………………. 

 

2.2. ……………………………………………..............………………. 

(име, презиме, фамилия) 

Телефон: ……………………………………………..............………………. 

Електронен адрес: ……………………………………………..............………………. 

 

3. Лица за контакт с администрацията на пазара на БЕТП, във връзка с отчитането на 

данни към Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) по 

REMIT са: 

 

3.1. ……………………………………….....................……………. 

(име, презиме, фамилия) 

Телефон: ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

 

3.2. ……………………………………….....................……………. 

(име, презиме, фамилия) 

Телефон: ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

 

При промяна на посочените данни представляваното от мен дружество ще уведоми 

незабавно БЕТП АД. 

 

Дата: ……………………………………….....................…………….      

   

Подпис и печат: ……………………………………….....................…………….    

                    (име и фамилия)  



Декларация - съгласие за обработване на лични данни 

 

Долуподписаният/та ……………………………………….....................……………., 

(име, презиме и фамилия)  

представляващ ……………………………………….....................……………., 

 (посочва се пълното име на кандидата)  

в качеството си на ……………………………………….....................……………. 

(посочва се управител, изпълнителен директор, прокурист или др.) 

декларирам, че:  

1. съм съгласен/на предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от 

страна на БЕТП АД. 

2. съм съгласен/на обработването на предоставените от мен лични данни да бъде 

извършвано само и единствено за целите във връзка с дейността, осъществявана на 

пазара на БЕТП. 

3. съм дал/а свободно съгласието си за обработка на предоставените от мен лични 

данни, конкретно за целите по т. 2 по-горе. 

4. □ съм /□ не съм предоставил на администратора за обработка специална категория 

лични данни. 

(отбележете избраното от вас решение) 

5. □ съм /□ не съм (отбележете избраното от вас решение) съгласен администраторът 

да предоставя предадените от мен лични данни за обработка на трети лица, извън 

предвидените законови възможности за това.  

6. давам съгласие предоставените от мен лични данни да бъдат използвани за целите 

на вземане на решение, което се основава на автоматизирано обработване, 

включително профилиране.  

7. съм информиран/а относно правото ми да оттегля даденото от мен съгласие за 

обработка на личните ми данни по всяко време.  

 

Дата: ……………………………………….....................……………. 

      

Подпис и печат: ……………………………………….....................……………. 

(име и фамилия) 

Декларацията е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни  



Декларация - съгласие за получаване на електронна фактура 

 

Долуподписаният/та ……………………………………….....................……………., 

(име, презиме и фамилия)  

Представляващ ……………………………………….....................……………., 

 (посочва се пълното име на кандидата) 

в качеството си на ……………………………………….....................……………. 

(посочва се управител, изпълнителен директор, прокурист или др.) 

 

декларирам, че съм съгласен/а представляваното от мен дружество да получава 

електронни фактури за дължимите такси, съгласно Договора за членство и Тарифата 

за таксите.  

 

Данни за получаване на електронни фактури: 

 

1. ……………………………………….....................……………. 

(име, презиме, фамилия) 

Длъжност ……………………………………….....................……………. 

Телефон ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

 

2. ……………………………………….....................……………. 

(име, презиме, фамилия) 

Длъжност ……………………………………….....................……………. 

Телефон ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

 

При промяна на посочените данни представляваното от мен дружество ще уведоми 

незабавно БЕТП АД. 

 

Дата: ……………………………………….....................…………….  

Подпис и печат: ……………………………………….....................……………. 

(име и фамилия) 

 

 

 

 



Заявление за участие в обучение за работа с  

електронната платформа на БЕТП АД 

 

Долуподписаният/та………………………………………………………………………………, 

(име, презиме и фамилия)  

представляващ……………………………………………………………………………………, 

 (посочва се пълното име на кандидата)  

в качеството си на ……………………………………………………………………………….. 

(посочва се управител, изпълнителен директор, прокурист или др.) 

заявявам желание за участие в обучение за работа с електронната платформа за 

търговия на природен газ на БЕТП АД на следните лица:  

  

1.  Име/Презиме/Фамилия ……………………………………….....................……………. 

Телефон: ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

Дата на раждане: ……………………………………….....................……………. 

 

2. Име/Презиме/Фамилия ……………………………………….....................……………. 

Телефон: ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

Дата на раждане: ……………………………………….....................……………. 

 

3.  Име/Презиме/Фамилия ……………………………………….....................……………. 

Телефон: ……………………………………….....................……………. 

Електронен адрес: ……………………………………….....................……………. 

Дата на раждане: ……………………………………….....................……………. 

     

Посочените в настоящото заявление лица са упълномощени да търгуват от името и за 

сметка на представляваното от мен дружество.  

    

Дата: ……………………………………….....................…………….   

Подпис и печат: ……………………………………….....................…………….   

                                                      (име и фамилия)  



Декларация относно сключване на 

Споразумение за докладване на данни към ACER 

   

Долуподписаният/та ……………………………………….....................……………. 

(име, презиме и фамилия)  

Представляващ ……………………………………….....................……………., 

 (посочва се пълното име на кандидата)  

в качеството си на ……………………………………….....................……………. 

(посочва се управител, изпълнителен директор, прокурист или др.) 

 

 

декларирам, че представляваното от мен дружество желае да сключи с „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД Споразумение за докладване на данни към 

Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), относно 

информация за подадени поръчки и сключени сделки на пазара на БЕТП АД, съгласно 

Регламент (ЕС) №1227/2011 г. (REMIT) на Европейския парламент и на Съвета относно 

интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. 

       

 

 

Дата: ……………………………………….....................…………….       

Подпис и печат: ……………………………………….....................…………….     

                                                            (име и фамилия)  

  



Декларация за избор на тарифен план и начин на плащане  

 

Долуподписаният/та ……………………………………….....................……………., 

(име, презиме и фамилия)  

Представляващ ……………………………………….....................……………., 

 (посочва се пълното име на кандидата)  

в качеството си на ……………………………………….....................……………. 

(посочва се управител, изпълнителен директор, прокурист или др.) 

 

ДЕКЛАРИРАМ , че избирам тарифен план: 

☐ Тарифен План 1 

☐ Тарифен План 2  

☐ Тарифен План 3 

 

ДЕКЛАРИРАМ , че избирам следния начин на плащане на годишна такса: 

☐ еднократно 

☐ на две вноски  

 

Размерът на таксите и условията за всеки тарифен план, включително условията за 

смяна на тарифни планове, са посочени в действащата Тарифа за таксите на БЕТП АД. 

 

      

Дата: ……………………………………….....................…………….       

Подпис и печат: ……………………………………….....................…………….     

                                                            (име и фамилия)  

 

С този формуляр кандидатът отразява избора си на тарифен план към момента на възникване 

на членство на пазара на БЕТП. В случай на промяна на тарифния план от члена, новият тарифен 

план влиза в сила след писмено потвърждение от БЕТП АД. 


