ИНСТРУКЦИЯ „ПУБЛИКУВАНЕ НА ВЪТРЕШНА
ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БНЕБ ЕАД“
СЪГЛАСНО
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Приета от Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД на 19.06.2020 г., в сила
от 19.06.2020 г.

INSTRUCTION FOR
PUBLISHING INSIDE INFORMATION ON THE WEBSITE OF
IBEX EAD
IN ACCORDANCE WITH THE
POWER EXCHANGE OPERATIONAL RULES
Аpproved by the Board of Directors of IBEX EAD on 19 June 2020,
еffective as of 19 June 2020

Глава първа
Общи положения

Chapter one
General provisions

Чл. 1. „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД,
чрез Платформата за прозрачност, дава възможност на всички
търговски участници (ТУ), регистрирани на различните пазарни
сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия да изпълняват
задължение си за оповестяване на вътрешна информация съгласно
Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа
енергия.

Art. 1 Independent Bulgarian Energy Exchange (IBEX) EAD,
through the Transparency platform, provides an option for all trading
participants (TP) registered on the platforms of the various market
segments of the power exchange market for electricity to comply with their
obligation for disclosure of inside information in accordance with the
Power Exchange Operational Rules.

Чл. 2. Предоставената възможност улеснява изпълнението на
задължението на участниците да публикуват вътрешна информация,
увеличава прозрачността и улеснява ценообразуването. Също така,
позволява на ТУ да вземат рационални търговски решения за това кога
и къде да търгуват, но и представлява практичен инструмент за
прозрачност, който улеснява наблюдението на събитията, свързани с
търговия на вътрешна информация.

Art. 2 The option provided enables compliance with the obligation
of participants to publish inside information, increases transparency and
facilitates price formation. In addition, it allows TP to make rational
trading decisions when and where to trade but it is also a practical
transparency mechanism which facilitates monitoring of the events related
to insider dealing.

Чл. 3. (1) Чрез тази платформа БНЕБ ЕАД предоставя на
Art. 3 (1) Through this platform IBEX EAD provides the following
участниците следните възможности:
options to participants:
1. Публикуване на вътрешна информация;
1. Publishing inside information;
2. Разпространение на вътрешна информация чрез уеб
2. Disclosure of inside information via web messages;
съобщения;
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3. Съхранение на публикувана вътрешна информация.
3. Storage of inside information published.
(2) Достъпът до гореспоменатата платформа е отворен за
(2) Access to the platform referred to above is open to all
всички участници, регистрирани на пазарните сегменти на БНЕБ ЕАД. participants registered on the market segments of IBEX EAD. Currently,
Към момента горепосочената услуга, както и въвеждането на the service referred to above as well as publication of an urgent market
публикуването на важно съобщение за пазара, се предлагат от БНЕБ message are offered by IBEX EAD free of charge.
ЕАД безплатно.
Глава втора
Вход в системата

Chapter two
Log-in to the system

Art. 4 IBEX UMM is a web-based system. You need only a
Чл. 4. IBEX UMM е уеб базирана система. За да работите с нея,
browser
to operate with it. It supports all widely used browsers with up-toсе нуждаете единствено от уеб браузър. Тя поддържа всички
разпространени браузъри със съвременни (след 2009 г.) версии. date (after 2009) versions. It also maintains a number of mobile browsers
Поддържа също и редица мобилни браузъри на най-разпространените of the most widely used platforms.
платформи.
Art.5 Launch the transparency platform IBEX UMM of IBEX EAD
Чл. 5. Стартирайте платформата за прозрачност IBEX UMM на
БНЕБ ЕАД, като въведете URL адреса: http://ibex.bg/bg/пазарен- by entering the URL address: http://ibex.bg/en/market-surveillance/ummen/ in the address tab of the browser.
надзор/urgent-market-message/ , в лентата за адреси на браузъра.
Art. 6 An urgent market message on the website of IBEX EAD is
Чл. 6. Регистрирането на важно за пазара съобщение (UMM) на
уеб сайта на БНЕБ ЕАД се извършва чрез влизане в потребителския registered after logging into the user account from the LOGIN field in the
upper right corner of the website.
акаунт и става през полето ВХОД в горния десен ъгъл на сайта.

Чл. 7. След избиране на полето „ВХОД“ се появява екран за
Art. 7 After selecting the LOGIN field a screen appears where a
въвеждане на: Потребителско име и Парола.
Username and Password are to be entered.
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Чл. 8. Въведете потребителското си име и парола, за да
Art. 8 Enter your username and password in order to verify your
идентифицирате своите права на достъп, и натиснете бутона Вход. При access rights and press the Login button. Upon successful log-in to the
успешно влизане в програмата, на мястото на полето Вход в горния program, a DASHBOARD field appears in the upper right corner instead
десен ъгъл се появява поле DASHBOARD, като в прозореца на of the Log-in field and the main screen loads in the browser tab:
браузъра се зарежда основният екран:
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Глава трета
Добавяне на ново съобщение

Chapter three
Adding a new UMM

Чл. 9. Добавянето на ново UMM става чрез натискане на
Art. 9 A new UMM is added by pressing the green button (+ Add
зеления бутон (+ Add new UMM).
new UMM).
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Чл. 10.След натискане на зеления бутон (+Add new UMM)
Art. 10 After pressing the green button (+Add new UMM) the
винаги се появява следният екран за попълване на полетата на данните following screen always appears where the message details are to be filled
от съобщението:
in the fields:
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Глава четвърта
Попълване на данните

Chapter four
Data fill-in

Чл. 11.Приложението се състои от полета за въвеждане и
Art. 11 The application consists of fields for entering and
преглед на информация. Те съдържат потребителски контроли, visualizing information. They contain user controls typical of web pages:
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характерни за интернет страници: падащи менюта, области за drop-down menus, text fields, command buttons, drop-down lists for
въвеждане на текст, командни бутони, падащи списъци за избор и selection and calendars.
календари.
Чл. 12.Текстовите полета се използват за въвеждане на текст
Art. 12 The text fields are used for entering text or numbers. There
или числа. Над полето е поставен етикет, който определя неговото is a label above the field which indicates its meaning. In order to enter a
смислово съдържание. За въвеждане на стойност в полето е value in the field, it has to be activated. A blinking marker “|” is an
необходимо то да бъде активирано. Индикатор за активност на indicator for an activated text field:
текстовото поле е наличието на мигащ маркер – “|”:

Чл. 13. (1) Активирането на текстово поле се осъществява:
Art. 13 (1) A text field is activated by:
1.
Чрез щракване с показалеца на мишката в рамките на полето
1.
clicking with the cursor of the mouse in the field or
или
2.
Чрез позициониране върху него с помощта на клавиша Tab.
2.
marking it using the Tab button.
(2) Всички полета, отбелязани със знак *, са задължителни, а
(2) All fields marked with * are mandatory and the grey fields
сивите полета са информативни и не се попълват, като там are for information purposes only and shall not be filled in. Information
информацията се появява автоматично вследствие на въведени в друго there appears automatically after data have been entered into another field.
поле данни.
Чл. 14.В полето „Засегната единица“ от падащото меню се
избира засегнатата генераторна единица (напр. енергоблок). EIC кодът
на генераторната единица, както и стойността на неговата инсталирана
мощност излизат автоматично. Наименованието на пазарния участник
заедно със съответстващия му ACER код ще се изобрази автоматично
след приключването на регистрацията на съобщението при
визуализацията в общия UMM списък.

Art. 14 In the Unit affected field of the dropdown menu the
generation unit affected is selected (e.g. power unit). The EIC code of the
generation unit as well as its installed capacity appear automatically. The
market participant’s name along with its corresponding ACER code will
appear automatically following completion of the message registration
upon visualisation in the general UMM list.

Чл. 15.В полето „Неразполагаем капацитет“ се записва колко
Art. 15 The unavailable capacity in MW is entered into the field
MW е спряната мощност, след което разполагаемият капацитет се Unavailable capacity, after which the Available capacity is calculated
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калкулира автоматично въз основа на автоматично въведения automatically based on the automatically entered installed capacity.
инсталиран капацитет.
Чл. 16.От календара се избира дата, час и минути за Старт на
събитието и Край на събитието.
1.
Съгласно Регламента може да се регистрира събитие до
60 мин. от неговото възникване. По-ранен старт на събитието от 60
мин. преди момента на регистрация не може да се избира, поставено е
техническо ограничение;
2.
За времето на събитието се използва Източно европейско
време (EET) – това съответства с локалното време на експлоатация на
производствените съоръжения.
3.
Вътре в полето на календара има бутон „Now“, който
дава възможност за регистриране на събитието в момента на
попълването на съобщението;
4.
За край на събитието, дори и да не се знае кога ще
приключи то (напр. при авария), е необходимо да се изберат дата и час
(условно). На по-късен етап, когато има яснота за точния час на
приключване (на ремонта), показанията могат да бъдат актуализирани
чрез редактиране на съобщението. Препоръчително е в двата случая да
се описва ситуацията в полето „Забележки“.
5.
За потвърждение на въведените дата и час се натиска
бутонът „Done“.

Art. 16 Date, time and minutes for Event Start and End are selected
from the calendar.
1.
Pursuant to the Regulation an event can be registered not
earlier than 60 minutes of its start. An earlier start of the event than 60
minutes cannot be selected before the time of registration, a technical
limitation has been set;
2.
Eastern European Time (EET) is used for the time of the
event- this corresponds to the local time of operation of generation
facilities.
3.
In the calendar field there is a Now button which allows the
event to be registered at the time of entering the message;
4.
Even when it is not known when the event will end (e.g. in
the event of a failure), date and time have to be selected (provisional ones).
At a later stage when the exact time of completion (of the repair works) is
known, the data can be updated by editing the message. It is recommended
in both cases the situation to be described in the Remarks field.
5.

Press the Done button to confirm the date and time entered.

Чл. 17.(1) Продължителността на събитието се калкулира
Art. 17 (1) The duration of the event is calculated automatically
автоматично според въведения период.
according to the period entered.
(2) Списъчните полета с падащо меню са предназначени за
(2) The list fields with a drop-down menu are for selection of an
избор на елемент от предварително въведени списъци. Списъците се element from lists uploaded in advance. The lists are used for extraction of
използват за извеждане на различни номенклатури. Изборът на various nomenclatures. An element from the list can be selected by:
елемент от списъка е възможен чрез:
1. щракване с мишката върху избрания елемент или
1.
Clicking with the mouse on the element selected or
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2. движение по елементите на списъка с клавишите стрелки и
избиране на бутона “Enter”.
(3) От падащите менюта се избират съответните опции.

2.

Moving the keyboard arrows along the elements from the list and
selecting the Enter button.
(3) The respective options are selected from the drop-down menus.

Чл. 18.Статус
на
съобщението:
При
първоначалната
Art. 18 Message status: Upon initial registration an Active status
регистрация е възможен само статус „Активно“. След изтичане на only is possible. After expiry of the unavailability period, the message
избрания период на неразполагаемост, статусът на съобщението status automatically changes to Completed. When editing the message, the
автоматично се променя на „Приключено“. При редакция на status of Cancelled can be selected.
съобщението може да се избира и статус „Отменено“.
Чл. 19.Тип
на
прекъсването:
Полето
показва
дали
неразполагаемостта (на произвеждащи и потребяващи единици на
електроенергия) е планираната или непланирана. Тази информация е
важна за участниците на пазара във връзка с предлагането и търсенето.
Съобщението дава два основни типа информация, които могат да имат
различни последици за пазарите в различни времеви рамки. Допустими
са стойностите „Планирано“ и „Непланирано“:
1. Терминът „Планирано“ означава планирана промяна в
капацитета (например: спиране заради поддръжка, планов годишен
ремонт, сезонно затваряне и т.н.);
2. Терминът „Непланирано“ означава непланирана промяна в
капацитета (например: прекъсване, принудително спиране и
ограничение, авария). Планираните събития са умишлени и
задвижвани от човешкото решение, докато непланираните събития не
са умишлени и обикновено не се ръководят от човешкото решение, а
от техническа невъзможност.

Art. 19 Unavailability type: The field shows whether the
unavailability (of generation and consumption power units) is planned or
unplanned. This information is important for market participants in
connection with supply and demand. The message gives two main types of
information which can have different consequences for the markets in
different timeframes. An event can be Planned and Unplanned:
1. The term Planned means a planned change in the capacity (e.g.
unavailability due to maintenance, planned annual outage, seasonal
unavailability, etc.);
2. The term Unplanned means an unplanned change in the capacity
(e.g. outage, unplanned outage and restriction, failure). Planned events are
intentional and based on a human decision whereas unplanned ones are not
intentional and usually are not driven by human decisions but a technical
unavailability.

Чл. 20.Тип на събитието: Полето подробно описва предмета на
Art. 20 Event type: The field describes in detail the essence of the
неразполагаемостта.
unavailability.
1. Терминът "неразполагаемост на електропроизводственa
1. The term power unit unavailability is used to reflect the
единицa" се използва, за да се отчете липсата на генериращи и unavailability of generating units;
производствени единици;
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2. Терминът "Прекъсване по електропреносната система" се
2. The term electricity transmission system unavailability is used to
отнася до липсата на инфраструктура за пренос по електропреносната reflect the unavailability of electricity transmission infrastructure;
мрежа;
3. Терминът "Неразполагаемост на потребяваща единица" се
3. The term consumption unit unavailability refers to the
отнася до липсата на единица(и) за потребление на електроенергия;
unavailability of an electricity consumption unit(s);
4. "Друга неналичност" обхваща други видове неналичност,
4. Other unavailability includes other types of unavailability such
като неразполагаемостта на съоръжения за съхранение на електрическа as the unavailability for storage of electricity, etc.
енергия и др.
Чл. 21.Тип гориво: Полето дава допълнителна информация за
източника на енергия, използван от съответната производствена
единица или производствено съоръжение. Това поле е задължително
само, ако в полето "Тип на събитието" е избрано "Неразполагаемост на
генераторнa и електропроизводственa единицa". За други видове
недостъпност това поле не е задължително.

Art. 21 Fuel type:
The field provides additional information on
the energy source used by the respective generation unit or facility. This
field is mandatory only if Unavailability of a generation and power
production unit has been selected in the Event type field. For other types of
unavailability this field is not mandatory.

Чл. 22.Причина на събитието се описва на български език (в
Art. 22 The reason for the event is described in Bulgarian (on the
ляво) и на английски език (в дясно) – двете полета от ляво и от дясно left) and in English (on the right)- both fields on the left and on the right
са задължителни за попълване на двата езика.
have to be filled in both languages.
Чл. 23.Забележка – полето не е задължително, но дава
Art. 23 Remark – the field is not mandatory but allows for a
възможност за описание на събитието.
description of the event.
Чл. 24.Дата и час на публикуване се визуализират автоматично.

Art. 24 Publication date and time are automatically visualized.

Чл. 25.(1) Регистрацията се потвърждава и приключва с
Art. 25 (1) The registration is confirmed and completed by pressing
натискане на бутона „Добави“
the Add button.
(2) Ако при въвеждането има някакви грешни показания или
(2) If there are wrong data or omissions during the registration, an
пропуски, излиза съобщение „Грешка“ с насоки, след корекцията Error message appears with instructions for editing after which the Add
трябва отново да се натисне бутонът „Добави“.
button needs to be pressed again.
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Глава пета
Редактиране на публикувани съобщения

Chapter five
Editing published messages

Чл. 26. (1) Списъкът на вече регистрираните от потребителя
Art. 26 (1) The list of urgent market messages (UMM) already
важни за пазара съобщения (UMM) се вижда в секцията „Dashboard“.
registered by the user is visualized in the Dashboard section.

(2) Регистрираното от потребителя съобщение може да бъде
(2) A message registered by the user can be edited by pressing the
редактирано чрез натискане на бутона „Edit“.
Edit button.
Чл. 27.При редакцията е възможно в полето Статусът на
Art. 27 When editing, the Event status field can be left Active or to
събитието да се остави „Активно“ или да бъде променено на be changed to Cancelled or Completed.
„Отменено“ или „Приключено“.
Чл. 28.Продължителността на събитието може да бъде
удължена или скъсена, само ако съобщението все още е активно или е
приключило преди времето за карай на събитието публикувано в
първото
съобщение.
Ако
периодът
на
регистрираната
неразполагаемост е отминал и статусът на съобщението вече
автоматично се е променил на „Приключено“, не е възможна редакция
на това съобщение. Необходимо е да се регистрира ново съобщение.

Art. 28 The event duration may be extended or shortened only if
the message is still active or has ended before the event end time published
in the first message. If the period of the registered unavailability has
expired and the event status has already automatically changed to
Completed, this message cannot be edited. A new message has to be
registered.
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Чл. 29.(1) ID на съобщението се появява автоматично. Номерът
Art. 29 (1) Message ID appears automatically. The number
се състои от 25 знака като последните 3 (в червено) представляват contains 25 symbols where the last 3 (in red) are the version number after
поредния номер на версията след всяко редактиране съобщението, а editing the message and the number before the underscore (in blue) is the
номерът преди долното тире (в синьо) е поредният номер на message serial number (among all UMM messages on the website):
съобщението (сред всички UMM на сайта):
000000000000000000022_001

000000000000000000022_001

000000000000000000022_002

000000000000000000022_002

000000000000000000022_003

000000000000000000022_003

000000000000000000023_001

000000000000000000023_001

000000000000000000024_001

000000000000000000024_001

Чл. 30.След въвеждането на промените същите се потвърждават
Art. 30 After the changes have been entered, they are confirmed by
чрез натискане на бутона „Промени“.
pressing the Change button.
Глава шеста
Визуализация на съобщенията

Chapter six
Message visualization

Чл. 31.UMM Списък на вече регистрираните от всички
Art. 31 UMM List of already registered urgent market messages
търговски участници важни за пазара съобщения (UMM) се намира на (UMM) by all trading participants can be found on the website of IBEX
уеб сайта на БНЕБ ЕАД в секцията „Пазарен надзор“.
EAD in the Market surveillance section.
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Чл. 32.Регистрираните съобщения се виждат (под филтрите)
Art. 32 Registered messages are visualized (below the filters) in the
под формата на списък с кратка информация, а детайлите на всяко form of a list with brief information and details about each message are
съобщение се виждат в дясната част на екрана при избор на visualized in the right part of the screen when the respective message is
съответното съобщение от списъка.
selected from the list.
Чл. 33.В полето ID на съобщението (в дясно на екрана) се
Art. 33 In the Message ID (on the right of the screen) the previous
виждат старите версии на същото съобщение, като най-актуалният се versions of the same message are visualized and the most recent one is on
вижда най-отгоре. За да се установят промените и да се прегледа top. In order to see the changes and review the contents of a previous
съдържанието на по-стара версия, е необходимо да се кликне върху version, you have to click on the respective number.
съответния номер.
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Чл. 34.При първоначалното извеждане на списъка, излизат
Art. 34 The list initially loads the currently active messages (to the
активните към момента съобщения (в ляво под филтрите).
left of the filters).
1.
Наименованието на генераторната единица е подчертано
1. The generation unit name is underlined in blue for the planned
в синьо за планираното събитие неразполагаемост, а в червено за
event and in red for the unplanned;
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непланираното;
2.
Изведени са стойностите на инсталираната и
разполагаемата мощност;
3.
Изобразяват се до 4 съобщения на страница. Важно е да
не се пропусне да се прегледат следващите страници;

2.
The values of the installed and available capacity are
visualized;
3.
Up to 4 messages are visualized per page. It is important not
to overlook the following pages;

Чл. 35.Съобщенията могат да бъдат филтрирани (горе вляво) по
Art. 35 The messages can be filtered (top left) as per event status,
статус на събитието, тип неразполагаемост, пазарен участник и/или по unavailability type, market participant and/or generation unit affected
засегната генераторна единица (енергоблок).
(power unit).
Чл. 36.При филтрирането може да се намери регистрирана
неразполагаемост през настоящия ден или през определен бъдещ или
минал период. Необходимо е да се избере от календара начало и край
на периода, който ни интересува. Ще излезе списък на всички UMM
съобщения (без оглед на дата и час на тяхната регистрация). В тези
съобщения е била регистрирана неразполагаемост през целия или през
част от въведения период, като е възможно периодите на
неразполагаемост на различните съобщения да са едновременни или
последователни, т.е. невинаги е правилно, общата неразполагаемост на
всички генераторни единици да се взима предвид сумарно.

Art. 36 Registered unavailability for the current day or a certain
future or past period can be filtered. Start and end of the period we are
interested in has to be selected from the calendar. A list of all UMM will
appear (regardless of their registration date and time). Unavailability
during the whole or part of the period entered has been registered in these
messages and it is possible for the unavailability periods of the various
messages to be simultaneous or consecutive, i.e. it is not always correct to
take the total unavailability of all generation units to be considered as a
grand total.

15 от/of 17
Версия 1/Version 1

Чл. 37.При изчистване на въведените периоди и филтри чрез
Art. 37 When the periods and filters are cleared with the Filter
бутона „Нулиране на филтър“, е необходимо актуализиране на resetting button, the page needs to be reloaded in order for the complete list
страницата, за да се появи отново пълният списък на съобщенията.
of messages to appear.
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Чл. 38. За допълнителна информация и въпроси моля, изпратете
Art. 38 For additional information and questions, please send your
запитване на следния имейл: remit@ibex.bg
inquiry to the following e-mail: remit@ibex.bg
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