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Тарифа за таксите 

на Българска енергийна търговска платформа АД 

 

 

Всеки член на пазара на БЕТП дължи заплащане на посочените по-долу фиксирани и 

променливи такси, в зависимост от избрания от него Тарифен план, както следва: 

1. Такси за членство. 

1.1. Встъпителна такса - заплаща се еднократно при сключване на Договор за  

членство на пазара на БЕТП. Тя е дължима до 5 (пет) работни дни от датата на 

получаване на уведомлението за приемане на члена. 

1.2. Годишна такса - дължи се ежегодно от членовете на пазара на БЕТП, съгласно 

избрания Тарифен план и може да бъде платена: 

● еднократно до 31 декември на предходната година; 

● на две вноски  до 31 декември на предходната година и до 30 юни на 

текущата година.  

Годишната такса включва достъп на един потребител до електронната 

платформа за търговия на БЕТП АД и се фактурира до 15-то число на месеца, 

предхождащ периода, съгласно избрания от члена начин на плащане. Членовете 

на пазара на БЕТП посочват начина на плащане на годишната такса до 5-то число 

на месец декември от предходната година с писмено уведомление, изпратено на 

електронния адрес на БЕТП АД. 

Членът на пазара на БЕТП избира съответния Тарифен план при подаване на 

документи за членство. Последваща промяна на Тарифния план се осъществява 

чрез подаване на уведомление на електронния адрес на БЕТП АД и влиза в сила 

след заплащане на съответната такса, дължима във връзка с промяната и от 

датата на получаване на уведомление от БЕТП АД. При преминаване от Тарифен 

план с по-ниска годишна такса към Тарифен план с по-висока годишна такса 

членът на пазара на БЕТП, подал уведомлението за промяна, доплаща 

дължимата сума от Тарифния план с по-висока годишна такса, като размерът й 

се определя пропорционално на оставащите месеци до края на календарната 

година. 

Годишната такса за новоприетите членове се изчислява пропорционално на 

остатъка от годината, като за начален момент се приема месецът на приемане 

на члена на пазара на БЕТП.  
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При прекратяване или спиране на членството в пазара на БЕТП, в случай че са 

останали неизплатени части от годишната такса, съответният член на пазара на 

БЕТП дължи заплащането им в пълен размер, съобразно избрания Тарифен 

план.  

Платена годишна такса не се възстановява. При преминаване от Тарифен план 

с по-висока цена към Тарифен план с по-ниска цена внесената такса не се 

възстановя. 

1.3. Такса за допълнителен потребител – дължи се ежегодно и се заплаща 

еднократно от член за осигуряване на достъп на допълнителен потребител до 

електронната платформа за търговия на БЕТП АД. Членът на пазара на БЕТП 

посочва допълнителния достъп дали е за работа с платформата или с права 

само за четене. При първоначално заявяване на услугата, таксата се начислява 

пропорционално на остатъка от годината, като за начален момент се приема 

месецът на подаване на искането за допълнителен потребител. 

2. Такси за сделки. 

2.1. Такса за сделки по продукти - дължимата сума се изчислява на база търгуваното 

количество природен газ, за който е сключена сделката и е различна в 

зависимост от избрания Тарифен план, съгласно Тарифата за таксите.  

Такси по продукт Двустранни договори между член на пазара на БЕТП и негов 

клиент (клиентски сделки) се дължат само от членовете на пазара на БЕТП, 

съгласно избрания Тарифен план. 

Таксите за сделки се фактурират веднъж месечно, в последния ден от месеца. 

2.2. Такса за отмяна на сделка – дължи се еднократно и се заплаща при анулиране 

на сделка в съответствие с Правилата за работа на организирания борсов пазар 

на БЕТП АД (Правилата за пазара на БЕТП).  

3. Административни такси. 

3.1. Такса за сертифициране – дължима е еднократно за всеки отделен борсов агент, 

упълномощен да търгува от името на члена на пазара на  БЕТП и включва 

обучение и издаване на сертификат за работа с електронната платформа за 

търговия на БЕТП АД.  

3.2. Такса за вписване на поръчка от БЕТП АД – дължи се в случаите, когато член на 

пазара на БЕТП отправи искане БЕТП АД да впише от името на члена поръчка 

или да направи изменение на вече вписана поръчка, при условията определени 

в Правилата за пазара на БЕТП.  

3.3. Такса за отмяна/анулиране на поръчка от БЕТП АД – дължи се в случаите, когато 

член на пазара на БЕТП отправи искане до БЕТП АД да оттегли вече вписана 

поръчка, при условията определени в Правилата за пазара на БЕТП.  
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3.4. Такса за иницииране на търг – заплаща се от член на пазара на БЕТП при 

подаване на заявление за иницииране на търг до БЕТП АД, с което се възлага 

организиране и провеждане на търг.  

3.5. Такса за отчитане на данни към ACER по REMIT – заплаща се всеки месец, до 5-

то число на месеца, следващ отчетния. Таксата включва осигуряване и 

поддържане на услуга за докладване на данни към Агенцията на Европейския 

съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), в изпълнение на 

задълженията по Регламент (ЕС) №1227/2011 относно интегритета и 

прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), съгласно 

подписано Споразумение за отчитане на данни между члена на пазара на БЕТП 

и БЕТП АД, в качеството му на организиран борсов пазар.  

Членовете на пазара на БЕТП, сключили Споразумение за отчитане на данни 

дължат допълнителна годишна такса, начислявана от ACER, на основание 

Решение (ЕС) 2020/2152 на Комисията от 17 декември 2020 г относно таксите, 

дължими на ACER за събиране, разглеждане, обработване и анализиране на 

информацията, докладвана съгласно Регламент (ЕС) №1227/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета. Начислената от ACER такса се 

префактурира от БЕТП АД на членовете на пазара на БЕТП. 

3.6. Такса за вписване на промяна в обстоятелствата в Регистъра на членовете на 

пазара на БЕТП – дължи се еднократно и се заплаща при подаване на 

уведомление от член на пазара на БЕТП за настъпила промяна относно 

обстоятелствата за юридическото лице - член на пазара на БЕТП и/или 

представляващите го борсови агенти. 

3.7. Други такси – дължат се за административни услуги, извършени от БЕТП АД, 

включително за предоставяне на данни относно търговията на пазара на БЕТП и 

се изчисляват и фактурират след предоставяне на конкретна услуга от БЕТП АД. 

Плащането по издадените фактури за дължимите такси към БЕТП АД се извършва до 

пет работни дни от датата на получаване на фактурата. 

След изтичане на посочения срок за плащане БЕТП АД начислява лихва за забава 

върху неизплатените суми, в размер на законната лихва, определена от Министерски 

съвет на Република България. 

Тарифата за таксите се приема и изменя с решение на Съвета на директорите (СД) на 

БЕТП АД и влиза в сила от датата на публикуване на интернет страницата на                

БЕТП АД.  
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Размерът на таксите на БЕТП АД е както следва: 

  Вид такса Мярка 
Тарифен 

план I 
Тарифен 

план II 
Тарифен 
план III 

1. Такси за членство         

1.1. Встъпителна такса лева 10 000 10 000 10 000 

1.2. Годишна такса  
лева/годин

а 
19 000 10 500 0 

1.3. 
Годишна такса за 
допълнителен потребител 

лева/ 
потребител 

7 000 7 000 7 000 

2. Такси за сделки         

2.1. Такса за сделки  лева/MWh 0,04 0,25 2 

2.2. 
Такса за сделки по продукт 
Двустранни договори 

лева/MWh 0,02* 0,15 1 

2.3. Такса за отмяна на сделка лева 1 200 1 200 1 200 

3. Административни такси         

3.1. Такса за сертифициране лева 700 700 700 

3.2. Такса за вписване на поръчка лева 200 200 200 

3.3. 
Такса за отмяна/ анулиране на 
поръчка 

лева 200 200 200 

3.4. Такса за иницииране на търг лева 1 200 1 200 1 200 

3.5. 
Такса за отчитане на данни към 
ACER по REMIT** 

лева/месец 200 200 200 

3.6. 

Такса за вписване на промяна в 
обстоятелствата в Регистъра на 
членовете 

лева/месец 0 0 100 

 
*Таксата за сделки, сключени по Тарифен план I, за общо търгувани през календарна година от 
член на пазара на БЕТП количества от 7 000 000 MWh до 10 000 000 MWh включително е в 
размер на 0.015 лева/MWh за всички изтъргувани количества в рамките на календарната 
година, а за надвишаващи 10 000 000 MWh общо търгувани от член на пазара на БЕТП 
количества през календарна година е в размер на 0.01 лева/MWh за всички изтъргувани 
количества в рамките на календарната година. Разликата в заплатените до момента такси за 
сделки за всички изтъргувани количества в рамките на календарната година и дължимите 
такси при надвишаване на оборот от 7 000 000 MWh се приспада в месеца, в който членът на 
пазара е изтъргувал количества над 7 000 000 MWh. В случай, че член на пазара на БЕТП има 
сключени сделки на пазара на БЕТП по други продукти в рамките на календарната година към 
влизане в сила на Тарифата, не дължи такса за сделки по продукт Двустранни договори. 
Дължимата сума може да бъде заплатена еднократно или на 2 равни вноски в срок до шест 
месеца от издаване на фактурата за първата вноска.  При преминаване от Тарифен план с по-
ниска годишна такса към Тарифен план I, натрупаните търгувани количества от член на пазара 
на БЕТП за съответната календарна година, се вземат предвид при прилагане на таксите по 
Тарифен план I. 

**Допълнителната годишна такса към ACER по REMIT се изчислява и заплаща от членовете на 
пазара на БЕТП за всяка календарна година. 

Всички такси са без включен ДДС.  

Настоящата Тарифа за таксите е изменена с решение на СД от 29.12.2022 г. и влиза в 
сила от 30.12.2022 г. 


