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ИНСТРУКЦИЯ № 1 „ОБУЧЕНИЕ“  

СЪГЛАСНО  

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 

ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 

INSTRUCTION № 1 TRAINING  

IN ACCORDANCE WITH THE 

POWER EXCHANGE OPERATIONAL 

RULES 

 

Приета от Съвета на директорите на БНЕБ 

ЕАД на 19.06.2020 г., в сила от  

19.06.2020 г. 

 

Approved by the Board of Directors of  

IBEX EAD on 19 June 2020, effective as of  

19 June 2020 

 

Глава първа 

Общи условия  

 

Чл. 1. Настоящата инструкция 

регламентира процедурата по провеждане 

на обучения на: 

1.  отговорниците за търговия за 

работа с ЕСТ-ПДН, ЕСТ-ПВД и ЕСТ-ДД; 

  

2. отговорниците за сетълмент за 

запознаване с правилата за сетълмент и 

работата със системите за сетълмент.  

 

Chapter one 

General provisions  

 

Art. 1 This instruction regulates the 

training procedure for: 

1. the persons responsible for 

trading for operation with DAM ETS, IDM 

ETS and BC ETS; 

2. the persons responsible for 

settlement for introduction of the settlement 

rules and the operation with the settlement 

systems. 

Чл. 2. Настоящата инструкция е 

приложение към Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа 

енергия и е задължителна за всички 

търговски участници, регистрирани на 

организиран борсов пазар.   

Art. 2 This instruction is an appendix 

to the Power exchange operational rules and 

shall be mandatory for all trading participants 

registered on the organized power exchange.   

 

 

Чл. 3. Инструкцията за обучение 

съдържа информация за всички аспекти, 

които биват разглеждани по време на 

обученията, които БНЕБ ЕАД провежда. 

 

Art. 3 The training instruction contains 

information for all aspects covered in the 

training sessions that IBEX EAD holds. 

Чл. 4. Настоящата инструкция 

регламентира всички видове достъпи до 

ЕСТ-ПДН, ЕСТ-ПВД и ЕСТ-ДД, които 

Операторът предоставя.  
 

Art. 4 This instruction regulates all 

types of access to DAM ETS, IDM ETS and 

BC ETS which the Operator provides.  

Чл. 5. БНЕБ ЕАД издава 

персонален сертификат на всеки 

отговорник за търговия, преминал успешно 

обучението си за работа с ЕСТ-ПДН, ЕСТ-

ПВД и ЕСТ-ДД. 

 

Art. 5 IBEX EAD issues a personal 

certificate to every person responsible for 

trading who has successfully passed the 

training for operation with DAM ETS, IDM 

ETS and BC ETS. 
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Чл. 6. Борсовият оператор предлага 

провеждане на обучения за работа с ЕСТ-

ПДН, ЕСТ-ПВД и ЕСТ-ДД в следните 

форми: 

1. Физически обучения в 

офиса/конферентната зала на БНЕБ ЕАД; 

2. Физически обучения в 

офис/конферентна зала на търговски 

участник, който е посочил шест или повече 

отговорници за търговия; 

3. Онлайн обучение, което се 

провежда чрез онлайн-базирано 

приложение. 

 

Art. 6 The power exchange operator 

offers training for operation with DAM ETS, 

IDM ETS and BC ETS in the following 

formats: 

1. On-site training in the 

office/conference room of IBEX EAD; 

2. On-site training in the 

office/conference room of a trading participant 

that has nominated more than six people 

responsible for trading; 

3. Online training via an online based 

application. 

 

 

Чл. 7. Обученията се провеждат от 

висококвалифицирани служители на БНЕБ 

ЕАД. 
 

Art. 7 The training sessions shall be 

conducted by highly qualified employees of 

IBEX EAD. 

 

Глава втора 

Процедура по обучение за работа с ЕСТ-

ПДН, ЕСТ-ПВД и ЕСТ-ДД 

 

Раздел I 

Презентация на основните аспекти 

относно функционирането на 

съответния пазарен сегмент 

 

Chapter two 

Training procedure for operation with 

DAM ETS, IDM ETS and BC ETS  

 

Section I 

Presentation of the main aspects with 

respect to operation of the relevant market 

segment  

 

Чл. 8. Служителят на БНЕБ ЕАД, 

ангажиран с обучението, изнася лекция от 

опознавателен характер, като акцентира 

върху следните теми:  

1. Обща информация за БНЕБ ЕАД; 

  

2. Общи характеристики на 

пазарния сегмент и функциониращите в 

Европа модели; 

3. Правила за работа на организиран 

борсов пазар;    

4. Видове продукти и оферти. 

 

Art. 8 The IBEX employee in charge 

of the training shall present a lecture of 

informative nature focusing on the following 

topics:  

1. General information about IBEX 

EAD;  

2. General features of the market 

segment and the models operating in Europe; 

 

3. Power Exchange Operational Rules;  

4. Types of products and orders. 

 

Чл. 9. Служителят на БНЕБ ЕАД, 

ангажиран с обучението, предоставя 

допълнителна информация относно 

функционирането на организиран борсов 

пазар при получени запитвания от страна 

на обучаващите се отговорници за 

търговия. 

 

Art. 9 The IBEX employee in charge 

of training shall provide additional 

information with respect to the power 

exchange operation in the event that questions 

have been raised by the persons responsible 

for trading during the training session.  
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Раздел II 

Практическо обучение за работа с ЕСТ-

ПДН, ЕСТ-ПВД и ЕСТ-ДД 

Section II 

Practical training for operation with DAM 

ETS, IDM ETS and BC ETS  

Чл. 10. БНЕБ ЕАД администрира 

тестова среда на всяка ЕСТ, която използва 

с основна цел – провеждане на обучения за 

работа с ЕСТ. 

Art. 10 IBEX EAD shall administrate 

a test environment, the main purpose of which 

is holding training sessions for operation with 

ETS. 

Чл. 11. Борсовият оператор създава 

и предоставя персонални профили за 

достъп до тестовата среда на съответния 

пазарен сегмент, за който отговорникът за 

търговия е преминал обучение за работа с 

ЕСТ. 

 

Art. 11 The power exchange operator 

shall create and provide personal profiles for 

access to the test environment of the 

respective market segment for which the 

person responsible for trading has completed 

training for operation with ETS. 

 

Чл. 12. По време на практическото 

обучение служителят, ангажиран с 

обучението, предоставя информация 

относно: 

1. Начина за достъп до ЕСТ;  

2. Функционалностите на ЕСТ; 

3. Начините за подаване на оферти 

и съответно сключване на сделки;    

4. Начина на преглед на резултати 

от извършената търговия 

(сключените сделки). 

 

Art. 12 During the practical training 

the person in charge of the training shall 

provide information on: 

 

1. How to access the ETS;  

2. The ETS functionalities; 

3. How to submit orders and conclude 

transactions respectively;    

4. How to review the results from 

trading (the transactions concluded). 

Чл. 13. БНЕБ ЕАД разработва и 

възлага различни практически задачи на 

отговорниците за търговия. 

Art. 13 IBEX EAD shall develop and 

assign various practical tasks to the persons 

responsible for trading. 

Раздел III 

Обучение за работа с допълнителни 

софтуерни приложения  

 

Чл. 14.  В случай че БНЕБ ЕАД 

организира обучение за работа с ЕСТ-ДД, 

отговорникът за търговия бива обучен как 

да оперира с приложението за иницииране 

на търгове (ПИТ). 

 

Section III 

Training for operation with additional 

software applications  

 

Art. 14 In the event that IBEX EAD 

organizes training for operation with BC ETS, 

the person responsible for trading shall be 

trained how to operate the Auction initiation 

application (AIA). 
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Раздел IV 

Тест и сертифициране  

 

Чл. 15.  Последната стъпка от всяко 

проведено обучение е полагането на 

изпит/тест от страна на отговорника за 

търговия, като всеки тест съдържа въпроси, 

свързани с разгледаните по чл. 9 теми. 

 

Section IV 

Test and certification  

 

Art. 15 The final step of each training 

session held is for the person responsible for 

trading to sit an exam/test, where each test 

contains questions related to the topics 

discussed in art.9. 

 

Чл. 16.  БНЕБ ЕАД издава 

сертификат за работа с ЕСТ на съответния 

пазарен сегмент на всеки отговорник за 

търговия, който е положил успешно теста 

по чл. 151. 

 

Art. 16 IBEX EAD shall issue a 

certificate for operation with ETS on the 

respective market segment for each person 

responsible for trading who has successfully 

passed the test under art. 152. 

 

Глава трета 

 Процедура по обучение за работа с 

електронни системи за сетълмент  
 

Раздел I 

Предварителна подготовка  

 

Chapter three 

 Training procedure for operation with 

electronic settlement systems  
 

Section I 

Initial preparation  

 

Чл. 17.  Всеки отговорник за 

сетълмент и обезпечения, преди 

провеждане на курса на обучение е длъжен 

да се запознае с Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа 

енергия, за което получава на посочената 

електронна поща за контакт следните 

обучителни материали: 

1. Връзка (линк) към Правилата за 

работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия, 

достъпни на интернет страницата 

на БНЕБ ЕАД с разяснения с кои 

раздели и/или глави следва да се 

запознаят обучаващия 

се/обучаващите в детайли;  

2. Презентация с темите, които ще 

бъдат представени по време на 

обучението.  

3. Инструкция за работа с 

електронната система за 

сетълмент за пазарния сегмент, за 

който се провежда обучението.   

Art. 17 Each person responsible for 

settlement and collateral, before the training 

course is held, has to become familiar with the 

Power Exchange Operational Rules for which 

they shall receive the following training 

materials at the contact e-mail address 

provided: 

 

1. A link to the Power Exchange 

Operational Rules, available on the 

website of IBEX EAD, with an 

indication which sections and/or 

chapters they should familiarize 

themselves with in detail;  

 

 

2. A presentation with the topics to be 

presented during the training; 

 

3. Instruction for operation with the 

electronic system for the market 

segment for which the training is 

held.   

 
1 БНЕБ ЕАД счита за успешно положен всеки тест, при който отговорникът за търговия, 

който го полага, е събрал поне 75% от общия брой точки на база посочените отговори на 

въпроси, които са част от теста. 
2 IBEX EAD shall consider as successfully passed each test at which the person responsible for 

trading taking the test has at least 75% of total points awarded for the answers to the questions 

in the test. 
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Раздел II 

Провеждане на обучението  
 

Чл. 18.  Курсът на обучение за 

запознаване с Правилата за работа на 

организиран борсов пазар се провежда 

онлайн от служител на отдел „Сетълмент“ 

в БНЕБ ЕАД.  

 

Section II 

Holding the training 
 

Art. 18 The training course 

introducing the Power Exchange Operational 

Rules shall be conducted online by an 

employee of the Settlement department at 

IBEX EAD. 

 

Чл. 19. Продължителността на курса 

за обучение е приблизително един 

астрономически час и обхваща следните 

теми: 

1. Основни положения на 

действащите правила за 

сетълмент, част от Правилата за 

работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия;  

2. Видове и форми на обезпечение, 

изисквания на БНЕБ ЕАД при 

предоставяне на обезпечение; 

3. Метод на изчисление на 

изискуемо обезпечение за 

съответния пазарен сегмент, за 

който се провежда обучението; 

4. Условия и начини за 

освобождаване на обезпечение; 

5. Процес на фактуриране и срокове 

на разплащане за съответния 

пазарен сегмент; 

6. Действия от страна на БНЕБ ЕАД 

при неизпълнение задълженията 

за разплащане и поддържане на 

обезпечение; 

7. Представяне на 

функционалностите  на 

електронната система за 

сетълмент за съответния пазарен 

сегмент.  

 

Art. 19 The duration of the training 

course is approximately one astronomical 

hour and includes the following topics: 

 

1. Main aspects of the current 

settlement rules, part of the Power Exchange 

Operational Rules;  

 

 

2. Types and collateral options, 

requirements of IBEX EAD for providing 

collateral; 

3. Method of calculation of the 

required collateral for the respective market 

segment for which the training is held; 

 

4. Terms and conditions for releasing 

collateral; 

5. Invoicing process and payment 

terms for the respective market segment; 

 

6. Actions by IBEX EAD in the event 

of incompliance with the obligations for 

payment and maintenance of collateral; 

 

7. Presentation of the functionalities of 

the electronic settlement system for the 

respective market segment. 

 

Чл. 20.  След 

приключване на обучението се осигурява 

достъп до електронните системи за 

сетълмент чрез създаване на индивидуално 

потребителско име на преминалия курса на 

обучение отговорник за сетълмент и 

обезпечения, чрез изпращане на  

активационен линк на имейла за контакт на 

съответното лице.  

Art. 20 After completion of the 

training access shall be provided to the 

electronic settlement system by creating an 

individual username of the person responsible 

for settlement and collateral who has taken the 

training course and an activation link shall be 

sent to the contact e-mail of the respective 

person. 

 


