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1. Същност на Надзора на пазара. 

Българска енергийна търговска платформа АД (БЕТП АД) създава Надзор на 

организиран борсов пазар на природен газ на БЕТП АД (Надзор на пазара), като 

независим помощен орган, който осъществява дейността си съгласно Вътрешни 

правила за работа на Надзора на пазара на БЕТП АД и е независим при взимане на 

решенията си. Надзорът на пазара докладва за дейността си пред Общото 

събрание на акционерите на БЕТП АД, най-малко веднъж годишно. 

2. Принципи на работа на Надзора на пазара. 

Надзорът на пазара провежда всички необходими проучвания и систематично 

анализира данните, относно търговията на БЕТП. Ако Надзорът на пазара установи 

факти, обосноваващи предположения, че са налице нарушения: 

● по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета (REMIT), 

● на Правилата за работа на организирания борсов пазар на природен газ на  

БЕТП АД (Правила на пазара на БЕТП) или приложимите норми на 

българското и/или европейското законодателство, 

● при поръчки или при сключени сделки на пазара на БЕТП,  

● други нередности, които могат да нарушат правилното провеждане на 

търговията на пазара на БЕТП, особено по отношение на възможните 

нередности при определяне на цените. 

Надзорът на пазара своевременно уведомява националния регулаторен орган 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съгласно процедурите, 

посочени във Вътрешните правила за работа на Надзора на пазара на БЕТП АД.  

Надзорът на пазара упражнява правомощията, които са му възложени, с цел да се 

осигури прозрачността на пазара на БЕТП в частност, което ще има своето 

отражение и по отношение прозрачността на пазара за търговия на едро с 

природен газ в България и Европейския съюз. 

3. Задължения, отговорности и права на Надзора на пазара. 

Надзорът на пазара ежедневно наблюдава, като независим орган, 

функционирането на пазара и дейността на членовете на пазара на БЕТП.  
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Надзорът на пазара следи за изпълнение на Правилата на пазара на БЕТП във 

връзка, с подаването на поръчки, сключването на сделки, спазването на 

Правилата на пазара на БЕТП от членовете на пазара на БЕПТ и правилната 

търговия на пазара на БЕТП. 

Надзорът на пазара следи за стриктното спазване на разпоредбите на чл. 15 от 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета, като в случай 

на установени нарушения незабавно информира КЕВР. 

За изпълнение на задачите си, Надзорът на пазара може да провежда специални 

проверки. Надзорът на пазара може, ако е необходимо, да поиска от членовете на 

пазара на БЕТП да разкрият информация и документи, дори оповестяване на 

икономическия бенефициер по сделка.  

Надзорът на пазара не е упълномощен да налага санкции. Той само информира 

КЕВР и когато е необходимо Съвета на директорите на БЕТП АД за предприемане 

на съответните мерки спрямо членовете на пазара на БЕТП, съгласно Правилата 

на пазара на БЕТП. 

4. Сътрудничество на Надзора на пазара. 

Надзорът на пазара на БЕТП си сътрудничи изцяло с КЕВР с цел да се гарантира 

хармонизирана, ефективна и регулирана търговия. Надзорът на пазара може да 

предава данни във връзка с изпълнението на сделките на КЕВР, като орган, който 

е отговорен за наблюдението на търговията с природен газ в България и да 

получава данни от КЕВР, доколкото това е необходимо за осигуряване на 

правилното провеждане на търговията на пазара на БЕТП.  

5. Уведомления от Надзора на пазара. 

Съгласно чл. 15 от REMIT, ако Надзорът на пазара основателно подозира, че 

дадена сделка може да наруши забраната за манипулиране на пазара или 

забраната за търговия с вътрешна информация, уведомява КЕВР.  

Членовете на пазара на БЕТП са длъжни да предоставят на Надзора на пазара 

разрешение за предоставяне на данни от Клиринговата къща, обслужваща пазара 

на БЕТП, (когато е приложимо), относно подробности и всякаква информация за 

сключените от тях сделки на пазара на БЕТП, ако е необходима и е регламентирана 

от законов или подзаконов акт. В случай на такава информация, Надзорът на 

пазара третира данните като изключително конфиденциални и поверителни. 


