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1. Създаване на демо сметка

Регистрирайте демо сметка от регистрационната форма на нашия сайт www.benchmark.bg - ще 

получите файл, от който можете да инсталирате платформата MetaTrader 5 на вашия компютър.  

Платформата MetaTrader 5 ще се стартира автоматично след инсталацията. 

1. Изчакайте докато сканирането завърши и натиснете бутона “Next”.

2. Изберете опцията Нова демо сметка и натиснете бутона “Next”.

http://www.benchmark.bg/


4 

3. Попълнете формата с необходимата информация, като изберете валута на сметката и

размер на първоначалния депозит. След като попълните данните, сложете отметка на

опцията “Съгласен съм да се абонирам за вашия бюлетин” и натиснете бутона “Next”.

4. В последния прозорец ще получите потребителско име и парола на демо сметката. За да

завършите регистрацията, натиснете бутона “Finish”.
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Ако прозорецът за регистрация на демо сметка не се отвори автоматично, можете да го отворите от 

падащо меню Файл –> Отвори демо сметка или в прозорец Навигатор да кликнете с десен бутон 

върху Сметки –> Откриване на сметка, както е посочено на изображението. 

2. Настройки на сметката и сървъра за търговия

За да настроите сметката си, изберете падащо меню Инструменти –> Настройки или използвайте 

комбинацията от бутони Ctrl и O. 
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Промяна на парола 

Можете да смените паролата на 

сметката, като натиснете бутона 

Промяна от таб Сървър.

Въведете Текуща парола, 

изберете Промяна на мастър 

паролата, въведете новата парола 

и я потвърдете. Уверете се, че 

паролата отговаря на изискванията 

за сложност.

Събития 

От таб Събития можете да 

настроите специфичните звукови 

сигнали в платформата MetaTrader 

5. Звуковите сигнали са файлове с

разширение .wav. Можете да

добавяте и собствени звукови

файлове.

Кликнете два пъти върху някой 

сигнал, за да настроите нов, 

специфичен звук. 

Кликнете два пъти върху

камбанката, за да деактивирате/
активирате сигнал.

Ще се покаже следният прозорец: 
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Вход в сметка 

За да влезете в сметката си, 

изберете падащо меню Файл –> 

Вход в сметка. В прозореца 

въведете своите потребителско име 

и парола. Полето сървър показва 

BenchMark-Server. Сървърът е 

един за Реални и Демо сметки. 

Ако желаете платформата да 

запази въведените потребителско 

име и парола, сложете отметка в 

Запази паролата. 

3. Прозорец Състояние на пазара

Прозорец Състояние на пазара може да бъде активиран или деактивиран от падащо меню 

Изглед -> Състояние на пазара или чрез комбинацията от бутони Ctrl + M.  

Прозорецът се състои от четири страници: 

Символи, Детайли, Търговия и Тикове. 

В страница Символи можете да намерите 

списък с всички търгувани финансови 

инструменти (валути, борсови индекси, злато, 

петрол), както и текущата пазарна цена за 

всеки един инструмент. 
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 Изберете опцията Показване на всички, за

да се покажат всички налични инструменти

в платформата.

 Можете да премахнете всички инструменти

от списъка, като кликнете върху опцията

Скриване на всички. Можете да

премахнете инструментите един по един

чрез опцията Скриване или чрез бутон

Delete на клавиатурата.

 Можете да промените реда на инструментите

в списъка, като задържите бутона на

мишката и преместите инструмента в

желаната посока.

 Ако желаете да сключите сделка с някой от

инструментите, кликнете два пъти върху

него. Ще се появи прозорецът за пласиране

на поръчка. Можете да активирате

прозореца за поръчка  и от бутон F9 на

клавиатурата.

Можете да отворите инструментите и котировките в отделен панел с цени, като изберете опцията 

Котировки или натиснете бутон F10 на клавиатурата. 

В страница Търговия можете да сключвате сделки само с един клик на мишката. 

Изберете инструмент и въведете количество 

за сделка. След това кликнете веднъж върху 

бутон Buy (Купувам), за да купите или бутон 

Sell (Продавам), за да продадете. 

Изберете падащо меню Инструменти –> 

Настройки –> Търговия, за да се уверите, 

че Търговията с един клик е активирана. 

За да направите промяна в списъка с инструменти или да настроите елементите в него, кликнете с 

десен бутон в прозореца. Ще се визуализира следното падащо меню: 
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В страница Тикове можете да видите тикова 

графика за всеки отделен инструмент. 

Тикът е най-малкото отклонение на пазарната 

цена. Червената линия показва цена Купува, а 

синята линия – цена Продава. 

4. Прозорец Навигатор

Прозорец Навигатор може да бъде активиран или деактивиран от падащо меню Изглед –> 

Навигатор или чрез комбинацията от бутони Ctrl + N.  

Секция Навигатор се състои от пет менюта: 

1. Сметки

2. Индикатори

3. Потребителски индикатори

4. Експертни системи

5. Скриптове

Всички менюта могат да бъдат разширени от бутона “+”. 

1. Сметки

Секция Сметки съдържа всички сметки, които клиентът има 

в платформата MetaTrader 5. С двоен клик на мишката 

можете бързо да превключвате между отделните сметки.  

Можете да изтриете сметка от списъка с десен клик и 

опцията Изтриване. 
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2. Индикатори

Менюто съдържа списък с техническите индикатори в 

платформата. Кликнете два пъти върху някой от 

индикаторите, за да го добавите към графиката. Можете да 

добавите индикатор и от падащо меню Вмъкни –> 

Индикатори. 

3. Потребителски индикатори

От това меню можете да добавите и потребителски 

индикатор към графиката. За създаване на потребителски 

индикатори се използва езикът за програмиране на 

търговски стратегии MetaQuotes Language 5 (MQL 5) и 

редакторът MetaEditor.  

4. Експертни системи

В прозореца ще виждате списък с добавените от вас 

експертни системи.  

Експертната система е автоматизирана система за търговия, 

написана на езика MetaQuotes Language 5 (MQL 5), който е 

вграден в MetaTrader 5. Чрез него можете да създавате 

собствени индикатори, скриптове и библиотеки.  
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5. Скриптове

Скрипт е програма, написана на езика MetaQuotes Language 

5 и е предназначена за еднократно изпълнение на действия. 

Скриптовете могат да изпълняват както аналитични, така и 

търговски функции. За разлика от експертните системи, 

скриптовете се изпълняват по нареждане, а не при 

пристигането на нови тикове. 

5. Прозорец Инструменти

Прозорец Инструменти може да бъде активиран или деактивиран от падащо меню Изглед –> Кутия 

с инструменти или чрез комбинацията от бутони Ctrl + Т.  

Прозорецът се състои от следните страници: 

1. Търговия

2. Експозиция

3. История на сметка

4. Новини

5. Поща

6. Сигнали

7. Експерти

8. Журнал

1. Търговия
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В секция Търговия можете да намерите информация за текущото състояние на вашата сметка, както 

и списък с отворените позиции и поставените чакащи поръчки. 

Кликнете с десен бутон в секцията за някоя от следните функции: 

 Нова поръчка – поставяте нова поръчка

 Затваряне на позиция

 Редактиране или изтриване – промяна на

свързаните стоп/лимит, отмяна на

самостоятелна поръчка

 Плаващ стоп – поставяне на поръчка за

ограничаване на загубите тип Плаващ стоп.

Полето е активно само ако кликнете върху

текуща позиция/поръчка

 Обеми – избор между лотове или номинален

размер

 Печалба – можете да виждате печалбата в

пипсове или като абсолютна стойност във

валута

 Отчет – възможност за експорт на данните в прозореца

 Автоматично подреждане – задава автоматично размера на всяка колона в прозореца

 Мрежа – оформя контури между отделните колони и редове

 Колони – добавяне и премахване на колони от прозореца

2. Експозиция

Секцията съдържа информация за състоянието на активите по всички отворени позиции.  

Информацията е показана под формата на таблица, която съдържа следните променливи: 

 Активи – име на валута или друг инструмент

 Обем – обем на отворените позиции

 Курс – курс на превалутиране към базовата валута на сметката

 Базова валута – показва размера на блокираните от сметката средства

 Графика – графиката показва обема на дългите и късите позиции
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Секцията показва списък с вече затворените позиции и печалбата/загубата от тях, както и 

информация за вноски и тегления. Можете да изберете период, за който да се зареди историята: 

 Цялата история

 Последните 3 месеца

 Последния месец

 Избран период

Налични са и следните допълнителни функции: 

 Отчет – можете да запазите историята като отчет в HTML формат или .xls файл

 Автоматично подреждане – задава автоматично размера на всяка колона в прозореца

 Решетка – оформя контури между отделните колони и редове

 Коментари – покажи/скрий колоната с коментарите

4. Новини

В секция Новини получавате съобщения за събития от икономическия календар. Това са данни за 

икономически показатели като БВП, безработица, основен лихвен процент и др. Кликнете два пъти 

върху някоя новина, за да прочетете пълния текст. 

5. Поща

3. История на сметка
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В секция Поща ще получавате съобщения от БенчМарк за новости в платформата и условията за 

търговия. Кликнете два пъти върху някое съобщение, за да прочетете пълния текст. 

6. Сигнали

Секцията със сигнали дава възможност за поставяне 

на звуков сигнал към ценово събитие в 

платформата. Кликнете с десен бутон в секцията и 

изберете опцията Създаване от падащото меню, за 

да създадете звуков сигнал. 

Ще се покаже допълнителен прозорец със следните параметри: 

Символ – изберете инструмент от падащото меню. 

Условие – изберете условие за задействане на сигнала според време, цена купува или цена 

продава. 

Звук – изберете специфичен звуков сигнал. 

Време на действие – времето, за което ще работи сигналът. 

Максимум повторения – задава броя на повторенията на сигнала след активирането му. 

Имате възможност да зададете индивидуален звук за сигнал. Файлът трябва да е в .wav формат. 
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7. Експерти

Експертните системи са програми, написани на 

програмния език MetaQuotes Language 5 (MQL5). 

Системите се използват за автоматизирано 

сключване на сделки и анализ в търговията. 

Кликнете с десен бутон в секцията. От падащото 

меню изберете опцията Отваряне, за да добавите 

готова експертна система. 

8. Журнал

Секция Журнал показва списък с историята на последните действия в платформата. Тук можете да 

намерите подробна информация за подадени и изпълнени поръчки, стабилността на интернет 

връзката, както и съобщения за грешки. 

6. Графики

Кликнете с десен бутон върху графиката. Ще се 

покаже падащо меню със следните функции: 

Търговия – можете да сключите сделка или да 

поставите нова поръчка директно от графиката. 

Дълбочина на пазара – показва пазарната 

дълбочина. Не е достъпна за всички инструменти. 

Списък с индикатори – отваря прозореца с 

индикаторите, добавени към графиката. 

Списък с обекти – отваря прозореца с обектите, 

добавени към графиката. 

Списък с експертни системи – отваря списъка 

с експертните системи, добавени към графиката. 

Бар графика – променя вида на графиката към 

бар графика. 

Свещи – променя вида на графиката към 

японски свещи. 

Линейна графика – променя вида на графиката 

към линейна. 

Периоди – задава период на графиката (от 1 

минута до един месец). 

Шаблони – опцията позволява да се запазват 

готови графични шаблони, които могат да бъдат 

заредени по-късно.
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Обновяване – актуализация на графиката. 

Мрежа – активира/деактивира мрежа от хоризонтални и вертикални линии по графиката. 

Автоматично скролиране – активира автоматично преместване на графиката след всеки нов бар. 

Отместване на графиката – отмества графиката наляво. 

Обеми – показва/скрива обемите на графиката. 

Обеми в тикове – показва/скрива тик обемите на графиката. 

Увеличение – увеличава мащаба на графиката. 

Отдалечаване – намалява мащаба на графиката. 

Изтриване на прозореца за индикатори – премахва прозореца с индикаторите, който се намира 

под графиката. 

Стъпка по стъпка – Отмества графиката с по един бар наляво. 

Запазване като изображение – запазва графиката като изображение във формат .bmp, .gif или 

.png. Ако сложите отметка на “Активна работна област”, тогава ще запазите графиката заедно с 

целия работен екран. 

Настройки – изберете настройки, за да се покаже следният допълнителен прозорец: 

В прозореца можете да подберете различен цвят за всеки отделен елемент в графиката като фон, 

цвят на свещите, както и цвят на линия купува, линия продава и други. 

Бързи бутони за работа с графиката 
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 Ляв и Десен бутон на клавиатурата – премества графиката наляво или надясно.

 Бутони Home и End на клавиатурата – позволяват да преместите графиката в самото

начало или в самия край.

 Бутони + и – на клавиатурата – увеличават или намаляват размера на графиката.

 Alt + 1 – показва Бар графика.

 Alt + 2 – показва графика тип Свещи.

 Alt + 3 – показва Линейна графика.

 Ctrl + G – активира/деактивира мрежата от вертикални и хоризонтални линии.

 Ctrl + L – активира/деактивира търговските обеми.

 Ctrl + A – автоматично подреждане на индикаторите.

 Ctrl + I  - отваря прозореца с индикатори.

 Ctrl + S – запазва графиката във формати *.HST, *.CSV, *.PRN, *.HTM

 Ctrl + P – принтира графиката в черно-бял формат.

 Бутони Delete или Backspace – премахват последно добавения към графиката обект.

 Бутон F7 – отваря прозореца с настройки за активните експертни системи

 Бутон F11 – разпъва/свива прозореца с графиката на цял екран

Работа с графиките с помощта на мишката 

 За да преместите графиката в определена посока, кликнете в графиката и без да пускате

бутона на мишката, преместете курсора наляво или надясно. Същото действие е възможно с

преместване на скролера на мишката напред и назад.

 За да увеличите/намалите вертикалната скала, кликнете в полето с цените на графиката и

без да пускате бутона на мишката, преместете курсора нагоре или надолу.

 За да увеличите/намалите хоризонталната скала, кликнете в полето с периодите на

графиката и без да пускате бутона на мишката, преместете курсора наляво или надясно.

Кликнете с десен бутон върху някой от обектите на графиката (индикатор, линия), за да видите 

прозореца с настройките за съответния обект. 

Икони за бърза навигация в графиките 

Можете да използвате за работа с графиките и следните бутони, които се намират в централната 

навигационната лента:  

Бар графика   Увеличаване на размера 

Японски свещи                                            Намаляване на размера 
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Линейна графика 
Бутон за автоматично скролиране на графиката 

Бутон за автоматично отместване на графиката 

7. Графични инструменти

За да добавите различни линии и символи към графиката, можете да използвате падащо меню 

Вмъкни в платформата MetaTrader 5. Можете да премахнете линии или символи с последователно 

натискане на бутона Backspace на клавиатурата или от менюто с настройки на графиката. 

За да промените настройките на символ или обект от графиката: 

Маркирайте желания обект, като кликнете два пъти върху него. Натиснете десен бутон на мишката 

и от падащото меню изберете опцията Настройки. Прозорецът с настройките ще се покаже на 

екрана. За да промените настройките на друг обект, първо размаркирайте последно избрания обект 

с два клика на мишката. 

Бързи бутони в лентата с инструменти в платформата 

Кръстосан курсор – позволява по-прецизно позициониране на графиката 

Вертикална линия – поставя вертикална линия на графиката 

Хоризонтална линия – поставя хоризонтална линия на графиката 

Тренд линия – позволява поставянето на линия с променлив наклон 

Равноотдалечен канал – поставя равноотдалечени горна и долна линия 

Фибоначи корекция – построява автоматично фибоначи нива 

Символи – падащо меню с допълнителни поясняващи символи 

Текст – позволява изписването на текст в графиката 
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За да намерите пълния списък с обекти в платформата, кликнете върху падащо меню Вмъкни, след 

което изберете Обекти. 

Изберете обект от менюто. За да добавите обекта на екрана, кликнете веднъж върху избрана точка 

от графиката и без да пускате мишката придвижете курсора до втората точка. Пуснете бутона на 

мишката. Обектът е добавен. 

За да промените местоположението на обекта, първо трябва да го маркирате, като кликнете два 

пъти върху него. Обектът вече е маркиран и може да бъде преместен. 

8. Индикатори

Индикаторите са част от инструментите на 

техническия анализ и имат отделно място в 

платформата. 

Можете да добавите индикатори към графиката 

по някой от следните начини: 

 От падащо меню Вмъкни –> Индикатори

 С комбинация от бутони Alt + I

 От прозорец Навигатор –> Индикатори

 С десен бутон от графиката –>

Индикатори

Ще се появи прозорец със списък на 

индикаторите в платформата MetaTrader 5. 

За да добавите индикатор към графиката, 

кликнете с десен бутон върху него и изберете 

опцията Прикрепване към графика. 

Настройте параметрите на индикатора, ако е необходимо, и натиснете ОК. Индикаторът ще се появи 

на графиката. 

За да премахнете индикатор от графиката, първо го маркирайте, кликнете с десен бутон върху него 

и изберете Изтриване на индикатор. 

Ако използвате често едни и същи индикатори, можете да запазите техен шаблон, който да 

добавяте веднага към всяка нова графика в платформата. Изберете падащо меню Графики –> 

Шаблони, изберете Запазване на шаблон. 
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За да използвате шаблона в нова графика, изберете падащо меню Графики –> Шаблони, 

изберете Зареждане на шаблон. 

9. Сключване на сделка

Можете да отворите прозореца за сделки по някой от следните начини: 

 Изберете иконата Нова поръчка от заглавната лента с инструменти в платформата

 От падащо меню Инструменти –> Нова поръчка или натиснете директно бутон F9

 С десен бутон в графиката, като изберете Търговия –> Нова поръчка

 С десен бутон върху инструмента в прозорец Състояние на пазара – Нова поръчка

Ще се отвори прозорец Поръчка: 

Първо изберете инструмент от падащо меню Символ в прозореца. 

От падащо меню Вид изберете Пазарно изпълнение, ако желаете поръчката да се изпълни веднага 

по пазарна цена или изберете Чакаща поръчка за отложено изпълнение (виж секция Чакащи 

поръчки). 

В поле Обем задайте желаното количество. 

Натиснете червения бутон Продажба по пазар, за да продадете или кликнете върху синия бутон 

Покупка по пазар, за да купите. 

Ще се отвори нов прозорец с потвърждение за сключената сделка: 
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Поръчката вече е изпълнена, а отворената сделка можете да видите в страница Търговия на 

прозорец Инструменти в платформата (виж секция Прозорец Инструменти).  

10. Затваряне на позиция

За да затворите позицията на пазарна цена, кликнете два пъти върху нея или кликнете с десен 

бутон и изберете Затваряне на позиция. 

Ще се появи следният прозорец: 

Натиснете жълтия бутон Затваряне, за да затворите позицията. 
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Ще се появи нов прозорец с потвърждение за сделката: 

Позицията вече е затворена и можете да я видите в страница История на прозорец Инструменти в 

платформата (виж секция Прозорец Инструменти).  

11. Чакащи поръчки

Освен поръчки от пазарен тип, които се изпълняват по текущата пазарна цена, могат да бъдат 

поставяни и чакащи поръчки. Чакащите поръчки са поръчки от отложен тип, които са с 

предварително зададена цена на изпълнение и ще се изпълнят, ако пазарната цена достигне до 

предварително зададеното ниво. 

Чакащите поръчки могат да бъдат: 

1. Самостоятелни чакащи поръчки

2. Чакащи поръчки прикачени към отворени позиции

1. Самостоятелни чакащи поръчки

За да поставите чакаща поръчка, отворете прозорец Поръчка по някой от следните начини: 

 Изберете иконата Нова поръчка от заглавната лента с инструменти в платформата

 От падащо меню Инструменти –> Нова поръчка или натиснете директно бутон F9

 С десен бутон в графиката, като изберете Търговия –> Нова поръчка

 С десен бутон върху инструмента в прозорец Състояние на пазара –> Нова поръчка

Ще се отвори прозорец Поръчка. От падащо меню Вид в прозореца изберете Чакаща поръчка. 
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Изберете вида на чакащата поръчка: 

 Buy Limit – поставя чакаща поръчка за покупка под текущата пазарна цена

 Sell Limit – поставя чакаща поръчка за продажба над текущата пазарна цена

 Buy Stop – поставя чакаща поръчка за покупка над текущата пазарна цена

 Sell Stop – поставя чакаща поръчка за продажба под текущата пазарна цена

 Buy Stop Limit – отложено активиране на поръчка Buy Limit

 Sell Stop Limit – отложено активиране на поръчка Sell Limit

След като изберете вида на чакащата поръчка, въведете нейния обем. 

Въведете Цена на изпълнение на чакащата поръчка. Чакащата поръчка ще бъде изпълнена само 

ако пазарната цена достигне предварително зададеното ниво. 

Полетата Стоп и Лимит са опционални. Чрез тях се задават нива на прикачени чакащи поръчки 

към основната самостоятелна чакаща поръчка (виж подсекция Прикачени чакащи поръчки). 

Изберете Валидност на чакащата поръчка. Ако зададете период на валидност, който бъде 

достигнат преди поръчката да се е задействала, тя ще бъде анулирана автоматично.  

За да приключите поставянето на самостоятелна чакаща поръчка, натиснете бутона Постави 

поръчка. 

Можете да видите поставената чакаща поръчка в страница Търговия на прозорец Инструменти в 

платформата (виж секция Прозорец Инструменти).  
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Изтриване/Редактиране на чакаща поръчка 

За да анулирате или промените параметрите на чакащата поръчка, кликнете с десен бутон върху 

нея и изберете опцията Редактиране или изтриване. Ще се появи следния нов прозорец: 

Натиснете червения бутон Изтрий, за да изтриете чакащата поръчка. 

2. Прикачени чакащи поръчки

За разлика от самостоятелните чакащи поръчки, които се използват за вход на пазара (отваряне на 

позиция), прикачените чакащи поръчки се използват за излизане от пазара (затваряне на позиция). 

Прикачените чакащи поръчки са два вида: 

 Стоп поръчка (Stop Loss) – поръчка за лимитиране на загубите

 Лимит поръчка (Take Profit) – поръчка за прибиране на печалба

За да поставите Прикачена чакаща поръчка към вече отворена позиция, отидете в прозорец 

Инструменти на платформата и изберете конкретна отворена позиция, към която да бъде 

прикачите Стоп или Лимит. 

Кликнете с десен бутон върху позицията и изберете опцията Редактиране или изтриване, за да 

се покаже следният прозорец: 
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За да поставите прикачена поръчка за лимитиране на загубите, въведете цена в поле Стоп. Цената 

може да бъде въведена и в пунктове (части от пипса) - като разстояние спрямо текущата пазарна 

цена. 

За да поставите прикачена поръчка за прибиране на печалбата, въведете цена в поле Лимит 

поръчка. Цената може да бъде въведена и в пунктове (части от пипса) - като разстояние спрямо 

текущата пазарна цена. 

Натиснете бутона Редактиране, за да поставите прикачени поръчки или да редактирате вече 

поставени такива. 

Забележка: Можете да затворите позицията и преди някоя от прикачените чакащи поръчки да 

бъде активирана (виж секция Затваряне на позиция). 

Изтриване/Редактиране на прикачена поръчка 

Кликнете с десен бутон върху основната позиция и изберете опцията Редактиране или 

изтриване. 
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За Редактиране въведете нова стойност за Стоп/Лимит поръчката и натиснете бутон Редактиране. 

За Изтриване въведете нулеви стойности в полетата (0.0000) и натиснете бутон Редактиране. 

За допълнителна информация можете да използвате секция Помощ (на 
английски език) в платформата, като натиснете бутон F1. 

При възникнали въпроси се свържете с нас на телефон (02) 962 57 95, чрез 
нашия онлайн чат или на имейл metatrader@benchmark.bg 

mailto:metatrader@benchmark.bg



