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ИНСТРУКЦИЯ 

за регистриране на важно за пазара съобщение (UMM)  

на сайта на БНЕБ ЕАД 

 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), чрез Платформата за прозрачност, 
дава възможност на всички търговски участници (ТУ), регистрирани на платформите на 
различните пазарни сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия да изпълняват 
задължение си за оповестяване на вътрешна информация съгласно член 20 от Правилата 
за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ („Правилата за 
поведение“).  

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. 

Чрез тази платформа БНЕБ предоставя на участниците следните възможности: 

• Публикуване на вътрешна информация; 

• Разпространение на вътрешна информация чрез уеб съобщения; 

• Съхранение на публикувана вътрешна информация. 

Достъпът до гореспоменатата платформа е отворен за всички участници, регистрирани на 
пазарните сегменти на БНЕБ. Към момента горепосочената услуга, както и въвеждането на 
публикуването на важно съобщение за пазара, се предлагат от БНЕБ безплатно. 
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1. Вход в системата 

IBEX ThinkWeb е уеб базирана система. За да работите с нея, се нуждаете единствено от 
уеб браузър. Тя поддържа всички разпространени браузъри със съвременни (след 2009 г.) 
версии. Поддържа също и редица мобилни браузъри на най-разпространените платформи. 

Стартирайте платформата за прозрачност (IBEX UMM) на IBEX ThinkWeb, като въведете 
URL адреса: https://ibex.thinkweb.app/bg/пазарен-надзор/urgent-market-message/, в лентата 
за адреси на браузъра: 

 

Регистрирането на важно за пазара съобщение (UMM) на уеб сайта на БНЕБ се извършва 
чрез влизане в потребителския акаунт и става през полето ВХОД в горния десен ъгъл на 
сайта.  

 

 

След избиране на полето „ВХОД“, се появява екран за въвеждане на: Потребителско име 
и Парола 

 

 

Въведете потребителското си име и парола, за да идентифицирате своите права на достъп, 
и натиснете бутона Вход. При успешно влизане в програмата, на мястото на полето Вход в 
горния десен ъгъл се появява поле DASHBOARD, като в прозореца на браузъра се зарежда 
основният екран: 

https://ibex.thinkweb.app/bg/пазарен-надзор/urgent-market-message/


Инструкция за регистриране на важно за пазара съобщение (UMM) на страницата на БНЕБ ЕАД Дата: 01.06.2019 г.; 

Версия: 01                                                                                                                                                                   стр. 3 от 9 

 

 

2. Добавяне на ново съобщение 

Добавянето на ново UMM става чрез натискане на зеления бутон (+ Add new 
UMM) 

 

След натискане на зеления бутон , винаги се появява следният екран за 
попълване на полетата на данните от съобщението: 
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3. Попълване на данните 

Приложението се състои от полета за въвеждане и преглед на информация. Те съдържат 
потребителски контроли, характерни за интернет страници: падащи менюта, области за 
въвеждане на текст, командни бутони, падащи списъци за избор и календари. 

Текстовите полета се използват за въвеждане на текст или числа. Над полето е поставен 
етикет, който определя неговото смислово съдържание. За въвеждане на стойност в полето 
е необходимо то да бъде активирано. Индикатор за активност на текстовото поле е 
наличието на мигащ маркер – “|”: 

Активирането на текстово поле се осъществява: 

• чрез щракване с показалеца на мишката в рамките на полето    или 

• чрез позициониране върху него с помощта на клавиша Tab. 

Всички полета, отбелязани със знак *, са задължителни, а сивите полета са информативни 
и не се попълват, като там информацията се появява автоматично вследствие на въведени 
в друго поле данни. 

3.1. 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. 
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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; 

3.2. В полето Неразполагаем капацитет се записва, колко MW е спряната мощност, след 
което Разполагаемият капацитет се калкулира автоматично въз основа на автоматично 
въведения инсталиран капацитет. 

3.3. От календара се избира дата, час и минути за Старт на събитието и Край на 
събитието. 

• 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; 

• За времето на събитието се използва Източно европейско време (EET) – това 
съответства с локалното време на експлоатация на производствените съоръжения. 

• Вътре в полето на календара има бутон Now, който дава възможност за 
регистриране на събитието в момента на попълването на съобщението;   

• 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“. 

• За потвърждение на въведените дата и час се натиска бутона Done. 

3.4. Продължителността на събитието се калкулира автоматично според въведения 
период;  

Списъчните полета с падащо меню са предназначени за избор на елемент от 
предварително въведени списъци. Списъците се използват за извеждане на различни 
номенклатури. Изборът на елемент от списъка е възможен чрез:  

• щракване с мишката върху избрания елемент   или 

• движение по елементите на списъка с клавишите стрелки и избиране на бутона Enter. 

От падащите менюта се избират съответните опции. 

3.5. Статус на съобщението: При първоначалната регистрация е възможен само статус 
„Активно“. След изтичане на избрания период на неразполагаемост, статусът на 
съобщението автоматично се променя на „Приключено“. При редакция на съобщениято 
може да се избира и статус „Отменено“. 

3.6. 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 разлчни времеви рамки. Допустими са стойностите „Планирано“ и 
„Непланирано“:  

- Терминът "Планирано" означава планирана промяна в капацитета (например: спиране 
заради поддръжка, планов годишен ремонт, сезонно затваряне и т.н.);  

- 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 
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умишлени и обикновено не се ръководят от човешкото решение, а от техническа 
невъзможност. 

3.7. Тип на събитието: Полето подробно описва предмета на неразполагаемостта.  

• Терминът "неразполагаемост на електропроизводственa единицa" се използва, 
за да се отчете липсата на генериращи и производствени единици;  

• Терминът "Прекъсване по електропреносната система" се отнася до липсата на 
инфраструктура за пренос по електропреносната мрежа;  

• Терминът "Неразполагаемост на потребяваща единица" се отнася до липсата на 
единица(и) за потребление на електроенергия;  

• "Друга неналичност" обхваща други видове неналичност, като неразполагаемостта 
на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и др. 

3.8. 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. 

3.9. Причина на събитието се описва на български език (в ляво) и на английски език (в 
дясно) – двете полета от ляво и от дясно са задължителни за попълване на двата езика.  

3.10. Забележка – полето не е задължително, но дава възможност за описание на 
събитието. 

3.11. Дата и час на публикуване се визуализират автоматично. 

Регистрацията се потвърждава и приключва с натискане на бутона Добави. 

Ако при въвеждането има някакви грешни показания или пропуски, излиза съобщение за 
Грешка с насоки, след за корекцията трябва отново да се натисне бутона Добави. 

 

4. Редактиране на публикувани съобщения 

Списъкът на вече регистрираните от потребителя важни за пазара съобщения (UMM) се 
вижда в секцията Dashboard.  

 

Регистрираното от потребителя съобщение може да бъде редактирано чрез натискане 
на бутона Edit. 

4.1. При редакцията е възможно в полето Статусът на събитието да се остави „Активно“ 
или да бъде променено на „Отменено“ или „Приключено“;  
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4.2. 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. 

4.3. ID на съобщението се появява автоматично. Номерът се състои от 25 знака като 
последните 3 (в червено) представляват поредния номер на версията след всяко 
редактиране съобщението, а номерът преди долното тире (в синьо) е поредният номер на 
съобщението (сред всички UMM на сайта): 

000000000000000000022_001 000000000000000000022_002 000000000000000000022_003 

000000000000000000023_001 

000000000000000000024_001 

След въвеждането на промените, същите се потвърждават чрез натискане на бутона 
Промени 

 

5. Визуализация на съобщенията 

UMM Списък на вече регистрираните от всички търговски участници важни за пазара 
съобщения (UMM) се намира на уеб сайта на БНЕБ ЕАД в секцията „Пазарен надзор“ 

https://ibex.thinkweb.app/bg/пазарен-надзор/urgent-market-message/ (да се актуализира) 

 

 

Регистрираните съобщения се виждат (под филтрите) под формата на списък с кратка 
информация, а детайлите на всяко съобщение се виждат в дясната част на екрана при избор 
на съответносо съобщение от списъка.  

В полето ID на съобщението (в дясно на екрана) се виждат старите версии на същото 
съобщение, като най-актуалния се вижда най-отгоре. За да се установят промените и да се 
прегледа съдържанието на по-стара версия, е необходимо да се кликне върху съответния 
номер. 

https://ibex.thinkweb.app/bg/пазарен-надзор/urgent-market-message/
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При първоначалното извеждане на списъка, излизат активните към момента съобщения (в 
ляво под филтрите).  

− Наименованието на генераторната единица е подчертано в синьо за планираното 
събитие неразполагаемост, а в червено за непланираното; 

− Изведени са стойностите на инсталираната и разполагаемата мощност; 

− Изобразяват се до 4 съобщения на страница. Важно е да не се пропусне, да  се 
прегледат следващите страници; 

Съобщенията могат да бъдат филтрирани (горе в ляво)  по статус на събитието, тип 
неразполагаемост, пазарен участник и/или по засегната генераторна единица (енергоблок); 

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 
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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. 

 

 

 

При изчистване на въведените периоди и филтри чрез бутона Нулиране на филтър, е 
необходимо актуализиране на страницата, за да се появи отново пълният списък на 
съобщенията. 

За допълнителна информация и въпроси, моля изпратете запитване на следния имейл: 
umm@ibex.bg. 


