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1. Общи положения 

1.1. „Българска енергийна търговска платформа“ АД (БЕПТ АД) създава Комитет по 

организиран борсов пазар (Комитета), като помощен, консултативен орган към 

пазара на БЕТП АД, в съответствие с т.1.4.2.1 от Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на БЕПТ (Правилата). 

1.2. Настоящите правила уреждат структурата и организацията на дейността на 

Комитета по организиран борсов пазар на БЕТП и са приети от Съвета на 

директорите (СД) на БЕПТ АД. 

2. Същност и цели на Комитета по организиран борсов пазар. 

2.1. Комитетът по организиран борсов пазар е доброволен, колективен, 

консултативен орган, който подпомага БЕТП АД в процеса по взимане на 

решения, относно изменението на Правилата на пазара на БЕПТ, развитието, 

организацията и функционирането на пазара на БЕТП. 

2.2. Комитетът по организиран борсов пазар е създаден с цел подпомагане и 

подобряване на комуникацията между членовете на пазара БЕТП и пазара на 

БЕТП. Осигурява участието на членовете на пазара на БЕТП в процесите по 

обсъждане на решения относно Правилата за работата, организацията и 

функционирането на пазара и възможностите за подобрение на работата на 

пазара на БЕТП, в това число и относно предоставяните допълнителни 

(административни) услуги от пазара на БЕТП на членовете на пазара на БЕТП.  

3. Права и задължения на Комитета по организиран борсов пазар. 

3.1. Комитетът по организиран борсов пазар указва доброволно съдействие за 

развитието и организацията на пазара на БЕТП и предоставяните 

административни услуги на членовете му. 

3.2. Комитетът по организиран борсов пазар: 

- дава становища по предложения за изменения на Правилата за работа на 

организирания борсов пазар на БЕТП, преди приемането им от СД на БЕТП АД; 

- предлага промени в Правилата за работа на организирания борсов пазар на 

БЕТП;  

- дава предложения относно въвеждането на нови продукти;  



 

 

 
 
Правила за работа на Комитета по организиран борсов пазар на БЕТП АД             4 / 7 
 

- отправя искания до Изпълнителния директор на БЕТП АД да докладва за 

дейността на пазара. 

3.3. Всички предложения, становища и препоръки на Комитета по организиран 

борсов пазар се отправят до Изпълнителния директор на БЕТП АД, който е 

длъжен своевременно да запознае с тях СД на БЕТП АД по въпросите, свързани 

с компетентността на СД. 

3.4. Препоръките и предложенията на Комитета не са обвързващи при вземането на 

решения от СД на БЕТП АД.  

3.5. Всички членове на Комитета по организиран борсов пазар трябва да третират 

цялата информация, която получават във връзка със своите правомощия като 

поверителна, освен ако тази информация е част от обявена вече такава от 

Комитета по организиран борсов пазар или по друг начин е станала публично 

известна. 

4. Структура на Комитета по организиран борсов пазар. 

4.1. Комитетът по организиран борсов пазар, се състои от не по-малко от 5 и не 

повече от 9 члена и се създава с решение на СД на БЕТП АД. В него взимат 

участие представители на членовете на пазара на БЕТП и двама члена, посочени 

от Изпълнителния директор на БЕТП АД, единият от които е Председател на 

Комитета. 

4.2. Членовете на Комитета, определени от Изпълнителния директор, се назначават 

и освобождават от Изпълнителния директор на БЕТП АД. Останалите членове, 

се определят от членовете на пазара. 

4.3. БЕТП АД публикува информация на интернет страницата си за започването на 

процедура по избор на членове на Комитета по организиран борсов пазар. 

Информацията задължително включва: срок за предоставяне на кандидатури, 

професионални и лични изискванията към кандидатите и други.  

4.4. Предложенията за членове в Комитета, се отправят до Изпълнителния директор 

на БЕТП АД. 

4.5. Изпълнителният директор на БЕТП АД разглежда всички кандидатури и 

преценява съответствието им с посочените критерии, след което изготвя 

доклад до СД на БЕТП АД с конкретни предложения. Изпълнителният директор 
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на БЕТП АД може да възложи дейността, свързана с разглеждането на 

кандидатурите и изготвянето на доклада на определено от него лице. 

4.6. Кандидатите за членове на Комитета по организиран борсов пазар трябва да 

имат достатъчно познания и опит за пазара на природен газ, да познават 

Правилата на пазара на БЕТП и свързаните с дейността законови и подзаконови 

актове на българското и европейското законодателство, да имат завършено 

висше образование в областта на инженерството, икономиката или правото, да 

владеят английски език, да не са осъждани на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление от общ характер, независимо дали са били 

реабилитирани. 

4.7. За доказване на критериите, посочени в т. 4.6, към заявлението на кандидат за 

член на Комитета се представят документи, в това число автобиография и други 

доказателства относно опита, квалификацията и работата в съответната 

дейност.  

4.8. В Комитета по организиран борсов пазар може да вземе участие и представител 

на Обществения доставчик на природен газ в България и представител на 

Оператор на газопреносна мрежа. В процеса на събиране на кандидатури за 

членове на Комитета, Изпълнителният директор на БЕТП АД отправя покана до 

Обществения доставчик за представяне на кандидатура за член на Комитета по 

организиран борсов съвет, който трябва да отговаря на критериите, посочени за 

останалите членове, съгласно т. 4.6. 

4.9. Всички членове на Комитета, встъпват в правата си със Заповед на 

Изпълнителния директор на БЕТП АД. 

4.10. Комитетът по организиран борсов пазар, се избира за срок от две години, като 

няма ограничение в броя на поредните мандати. 

4.11. Председателят на Комитета се избира от Изпълнителния директор на БЕТП АД. 

Председателят организира и ръководи работата на Комитета, определя датите, 

свиква заседанията, изготвя дневния ред, относно въпросите, които ще бъдат 

разглеждани, уведомява писмено всички членове на Комитета за предстоящо 

заседание. Публикува на интернет страницата на БЕТП  дневния ред и 

протокола от заседанието на Комитета. Председателят на Комитета може да 

възложи функциите си на Председател на друг член на Комитета, в случаите 
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когато е възпрепятстван да ги изпълнява. Председателят писмено посочва 

лицето, което ще го замества и конкретизира правата и задълженията, които му 

възлага. По искане на Председателя на Комитета, Изпълнителният директор на 

БЕТП АД може да определи лице, което да подпомага Председателя при 

изпълнение на правомощията му. 

5. Провеждане на заседания на Комитета по организиран борсов пазар. 

5.1. Комитетът по организиран пазар заседава поне два пъти годишно, като по 

решение на Председателя може да се свика заседание по всяко време, във 

връзка с възникнали въпроси относно дейността на пазара на БЕПТ. Заседание 

се свиква и по искане на Изпълнителния директор на БЕТП АД и/ или по искане 

на 1/3 от членовете на Комитета, отправено писмено до Председателя, който е 

длъжен да определи дата за провеждане и изготви дневен ред, в 10 дневен срок 

от постъпване на искането. В искането за свикване на заседание, се посочват 

въпросите от дневния ред и се прилагат материалите към него. Председателят 

може да разшири дневния ред, като добави допълнителни точки в него. 

5.2. Председателят на Комитета уведомява писмено всички членове на Комитета за 

предстоящо заседание, най-малко 7 дни преди провеждането му. В 

уведомлението се посочва дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане. 

5.3. По предложение на всеки член на Комитета, както и на Изпълнителния директор 

на БЕТП АД, могат да бъдат включени допълнителни въпроси в обявения 

дневния ред на насрочено заседание. Предложението, се отправя писмено до 

Председателя на Комитета, най-малко 3 дни преди датата на заседанието. 

Допълнителните въпроси, се публикуват на интернет страницата на БЕТП АД, 

най-късно в деня, следващ датата на постъпването им, с което всички членове 

на Комитета, се смятат за надлежно уведомени за допълнителните въпроси от 

дневния ред. 

5.4. Всички предложения, относно свикване на заседания на Комитета и включване 

на допълнителни въпроси към обявения дневен ред, се изпращат и на 

електронния адрес на БЕТП АД: office@betp.bg. 

5.5. Комитетът по организиран борсов пазар има кворум, когато присъстват повече 

от половината от членовете му, лично или са представлявани от друг член на 

Комитета. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете. В 

mailto:office@betp.bg
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случай на равен брой гласове, Председателят на Комитета взема решаващия 

глас. Ако Председателят се въздържи от гласуване в случай на равен брой 

гласове, предложението се счита за отхвърлено. 

5.6. В случай, че член на Комитета е възпрепятстван да вземе участие в заседание, 

той може да упълномощи с писмено пълномощно друг член на Комитета да го 

представлява. Член на Комитета може да представлява само един член в 

съответното заседание. 

5.7. За работата на Комитета, Председателят или посочено от него лице, изготвя 

протокол, който се подписва от всички членове, взели участие в заседанието. 

Протоколът и приложените към него документи се съхраняват от Председателя 

на Комитета. 

6. Промени в Правилата на Комитета по организиран борсов пазар. 

Правилата за работа на Комитета по организиран борсов пазар, се изменят с 

решение на Съвета на директорите на БЕТП АД и влизат в сила от момента на 

публикуването им на интернет страницата на БЕТП АД. 

7. Влизане в сила на Правилата на Комитета по организиран борсов пазар. 

Настоящите правила влизат в сила от момента на публикуването им на 

интернет страницата на БЕТП АД. 

 

 

 


