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Всички наименования на менюта в ръководството са запазени в оригиналния им 
вид. 

1. Вход в системата

За да започнете да търгувате през мобилния си телефон, първо трябва да свалите 
MetaTrader от Google Play Market или AppStore в зависимост от операционната 
система на устройството ви.  

Платформата MetaTrader може да се използва от смартфони и таблети, използващи 
по-нова операционна система от Android OS 2.1 или всички версии на iOS. 
Препоръчително е да актуализирате платформата редовно. Това ще ви осигури 
подобрени функции и по-голяма стабилност.  

След инсталацията стартирайте приложението, като натиснете върху 
следната икона   

Вход в сметка/Създаване на нова демо сметка 

След като стартирате за първи път приложението, ще получите следните 
предложения: 

1. Login with existing account – изберете тази опция, ако вече имате сметка;

2. Open demo account – изберете тази опция, ако искате да отворите нова
демо сметка.

https://play.google.com/store/apps/developer?id=MetaQuotes%20Software%20Corp.&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/metatrader/id496212596?ls=1&mt=8https://itunes.apple.com/us/app/metatrader/id496212596?ls=1&mt=8
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 Android  iOS 

Интерфейс на платформата 

Целият интерфейс на мобилната платформа MetaTrader се състои от две части - 
основна работна зона и страничен панел, които са предназначени за превключване 
между основните функции на прогамата. 
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 Android  iOS 
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Използвайки горния панел, можете да отидете до следните секции: 

 Quotes – прозорец с цени на финансовите инструменти;

 Charts – прозорец с графики;

 Trade – прозорец, изобразяващ състоянието на сметката и предлагащ
възможност за управление на позиции и чакащи поръчки;

 History – прозорецът съдържа информация за извършените търговски
операции.

 News – прозорецът показва новини

 Messages – прозорецът показва входящи съобщения и известия за търговия

 Settings – настройки на приложението

 Journal – показва логовете на платформата

2. Котировки

Този раздел се използва за наблюдение на цените на финансовите инструменти в 
реално време. За да преминете към секцията, натиснете бутона Quotes от менюто с 
настройки. 

Тук можете да откриете следната информация за дадения инструмент: 

 Име на финансовия инструмент
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 Цена купува

 Цена продава

 Спред

 Кога за последно се е актуализирала котировката

 Най-ниската “Цена купува” за текущия ден

 Най-високата “Цена продава” за
текущия ден

Настройки на символи 

В тези настройки могат да се видят условията за търговия с даден инструмент. 
Можете да отворите това меню през раздел котировки, избирайки настройки върху 
желания от вас инструмент. 

 Android iOS 

В горния прозорец са показани условията за търговия за инструмента EUR/
USD: 

• Symbol name and description – име на инструмента и кратко описание;

• Digits – номер на цифрите след десетичната запетая;

• Contract size – обем в един лот за съответния инструмент;
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 Margin currency – валута, в която се изчислява марджин изискването;

 Profit currency – валута, в която се изчислява печалбата;

 Trade – достъп до пазара за съответния инструмент (пълен достъп, само къси
позиции, само дълги позиции или забранена търговия);

 Execution – начин на изпълнение;

Символи 

В този раздел можете да настроите и персонализирате набора от символи в секция 
Котировки. За да отворите този прозорец, натиснете Symbols, след като сте 
натиснали Меню бутона на вашето устройство. 

 Android  iOS 
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3. Графики

Графиките отразяват историческите промени в цените на финансовите инструменти. 
Този прозорец съдържа всички най-важни настройки за построяване на графиките и 
задаване на параметрите на историческите данни.  

 Android  iOS 

Отваряне на графика 

За да отворите графиката на даден инструмент, отворете прозореца с Котировки и 
изберете Chart. В мобилната версия на платформата MetaTrader има лимит за 
дълбочината на ценовите данни, които могат да бъдат изобразяване върху 
графиката. Дължината на данните зависи от мобилното устройство, но не може да 
надвишава 1 500 бара. Когато лимитът бъде достигнат, в горната част на графиката 
ще се появи съобщение Maximum bars limit. 
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Времеви периоди 

В платформата MetaTrader можете да избирате между 9 различни времеви периода 
на графиката, от 1 минута до 1 месец. Можете да превключвате между различните 
времеви периоди, като натиснете върху Chart Timeframe в долната част на екрана. 

Индикатори 

Индикаторът представлява математически модел от исторически цени или обеми за 
конкретен финансов инструмент, който служи за прогнозиране на бъдещи движения. 
Въз основа на техническите индикатори могат да се вземат решения по отношение 
на отварянето и затварянето на позициите. За да отворите прозореца с 
индикатори, натиснете 

 Android  iOS 

От горния прозорец можете да добавите индикатори към вашата графика. Натиснете 
знака Плюс и изберете желания индикатор. 
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4. Търговия

За да търгувате директно от графиката, натиснете бутонът +в горната дясна част на 
екрана. 
В основата на извличането на печалба при търговия на финансовите пазари стои 
едно просто правило: да се купува по-евтино и да се продава по-скъпо. Една от 
основните функции на мобилната платформа MetaTrader е да предоставя на 
потребителя широки възможности за покупка и продажба на финансови 
инструменти. 

Секцията Търговия разполага с текущото състояние на сметката, както и с текущите 
позиции и отложените поръчки. За да превключите към тази секция, изберете Trade 
в менюто. 

 Android  iOS 

Състояние на сметката 

Текущото състояние на сметката е видимо в горната част на секцията: 

 Profit, currency – в това поле може да видите текущия резултат от
отворени позиции, както и валутата на сметката;
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 Balance – парите които имате по сметката, без да се отчита резултата от
отворени в момента позиции;

 Equity – състояние на портфейла след отчитане на текущите отворени
позиции;

 Margin – средства необходима за покриване на текущите отворени
позиции;

 Free margin – свободния марджин, който може да се използва за
поддържане на отворените позиции;

 Margin level – процентно съотношение между Equity и Margin.

Позиции 

Текущите отворени позиции се показват в тази секция. Обърнете внимание, че 
тук се показва само кратката информация за позициите. За да видите подробна 
информация, натиснете веднъж върху линията на желаната позиция. 

1. Symbol – в това поле се показва наименованието на финансовия
инструмент, който участва в търговската операция;

2. Type – вид на търговската операция, Buy – дълга позиция и Sell – къса
позиция;

3. Volume – обемът на позицията;

4. Price – цена на отваряне на позицията (да не се бърка с текущата цена,
която е описана по-долу);

5. Price – текущата цена на финансовия инструмент;

6. Profit –резултатът от позицията (печалба или загуба);

7. Time – времето на отваряне на позицията. Записът се представя в следния
вид YYYY.MM.DD.HH:MM (година.месец.ден.час:минута);

8. Comment – коментар към сделката. Такъв може да бъде добавен само
през PC версията на MetaTrader;

9. S/L – ниво на поръчка Stop Loss. Ако такава поръчка няма, в полетата се
изписва нулева стойност;

10. T/P – ниво на поръчката Take profit. Ако такава поръчка няма, в полета
се изписва нулева стойност;

11. Swap – в това поле се отбелязва начисляването на суапове (лихви);

12. Commision – комисионната за извършването на търговската операция (в
платформата MetaTrader  няма комисиона за сделките).
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Поръчки 

В тази секция се показват отложените поръчки. Отложената поръчка 
представлява нареждане от страна на клиента към БенчМарк относно бъдеща 
покупко-продажба на финансов инструмент на определена цена. В тази секция е 
показана кратка информация относно чакащата поръчка. За по-подробна 
информация натиснете веднъж върху нея.

Когато цената на пазара се приближи до цената на изпълнение на чакащата 
поръчка прозорецът се оцветява в зелено. 

1. Symbol – в това поле се показва наименованието на финансовия
инструмент, който участва в търговската операция;

2. Type – вид на чакащата поръчка: Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop, Buy
Limit, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit;

3. Volume – обемът на чакащата поръчка в лотове;

4. Price – ценовото ниво на чакащата поръчка;

5. State – текущо състояние на чакащата поръчка: Started, Placed;

6. Time – времето, в което е поставена отложената поръчка;

7. Comment – коментар към сделката. Такъв може да бъде добавен само
през PC версията на MetaTrader;

8. S/L – ниво на поръчка Stop Loss. Ако такава поръчка няма, в полета се
изписва нулева стойност;

9. T/P – ниво на поръчката Take profit. Ако такава поръчка няма, в полета се
изписва нулева стойност;

10. Price – текуща цена на финансовия инструмент;

11. # - уникален номер, идентификатор на отложената поръчка.

Отваряне на позиция 

За да отворите нова позиция, първо трябва да попълните следните полета: 

 Volume - в това поле запишете желания от вас обем в лотове;

 Symbol – символ на инструмента, с който желаете да извършите сделка;
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 Trade operation type – показва вида на изпълнението. То е Instants
execution.

За да отворите позиция, натиснете Buy/Sell: 

 Android  iOS 

С бутоните Sell или Buy осъществявате сделката. Чрез тях поставяте поръчка 
съответно за продажба или за покупка на пазарна цена, която можете да видите 
в горната част на прозореца. Stop Loss и Take profit нива могат да бъдат 
настроени, едва след като позицията вече е отворена. 

За да поставите поръчка за лимитиране на загуба – Stop Loss или поръчка за 
прибиране на печалба - Take Profit, попълнете полетата SL/TP. 
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Затваряне на позиция 

За да затворите дадена позиция трябва да натиснете върху Close от контекстното 
меню в раздел Търговия. 

 Android  iOS 

След като натиснете Close, позицията ще бъде напълно затворена. 

Поставяне на чакащи поръчки 

За да поставите чакаща поръчка, натиснете Menu бутона и изберете New order 
независимо в кой раздел се намирате 

В първия прозорец въведете следните параметри и натиснете Next: 

 Volume – обемът на позицията в лотове;

 Symbol – символът на инструмента, с който ще търгувате;

 Trade operation  type – вида на отложената поръчка.
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  Android  iOS 

В прозореца трябва да попълните следните полета: 

 Price – цената, на която отложената поръчка ще се активира;

 Stop Limit price – това поле е активно само за Stop Limit поръчки. Когато
чакащата ви поръчка се активира, ще бъде поставена нова на посоченото в
прозореца Stop Limit price ниво;

 Stop loss – в това поле се попълва Stop loss нивото на вашата чакаща
поръчка;

 Take profit – в това поле се попълва Take profit нивото на вашата чакаща
поръчка;

 Good Till Canceled (GTC) – тази опция позволява поръчката ви да остане
валидна, докато не я премахнете ръчно

За да промените параметрите на чакаща поръчка, отидете в секция Trade и 
изберете Modify order от контекстното меню. Всички полета по отложената поръчка 
могат да бъдат променени от тук също както при поставянето на нова поръчка. 
Единственото поле, което не подлежа на промяна, е обемът.  
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5. История на сметката

В този раздел може да видите историята на сключените от вас сделки. За да 
преминете към него, използвайте горния панел на приложението или слайднете от 
ляво надясно. Има два варианта за изглед на вашата история: Orders и Deals. 
Можете да превключвате между тях от долната част на екрана. 

 Android  iOS 

В горната част на същия екран можете да видите информация за общия брой на 
поръчките и броя на изпълнени и отказани поръчки. 

Натиснете веднъж върху избрана позиция, за да видите прозореца със следната 
допълнителна информация: 
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2. Type – вид на търговската операция, Buy – дълга позиция и Sell – къса 
позиция;

3. State – състояние на сделката: изпълнена, отказана, частично изпълнена;

4. Volume – обем на позицията;

5. Price – текуща цена на финансовия инструмент, по която сделката ще бъде 
изпълнена;

6. Execution time – време на изпълнение на поръчката;

7. Time – време на поставяне на поръчката. Записът се представя в следния вид 
YYYY.MM.DD.HH:MM (година.месец.ден час:минута);

8. Comment – коментар към сделката, такъв може да бъде добавен само през PC 
версията на MetaTrader;

9. Order – Уникален идентификационен номер на сделката;

10.S/L – ниво на Stop Loss. Ако такава поръчка няма, полето е с нулева стойност;

11.T/P – ниво на Take profit. Ако такава поръчка няма, полето е с нулева стойност. 

Сделки 

В меню Deals на раздел История ще виждате крайния резултат от направените 
сделки и допълнителна информация като общ размер на депозитите, състояние на 
сметката и резултат от отворените позиции: 

 Android  iOS 

1. Symbol – в това поле се показва наименованието на финансовия инструмент, 
който участва в търговската операция;   
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6. Сметки

Този раздел ви позволява да управлявате вашите сметки за търговия. За да отворите 
раздел Сметки, натиснете Menu и изберете Accounts. 

Броят на сметките, които са свързани в момента, се показва в горната част на 
прозореца. Детайли около сървъра и връзката са показани по-долу: 

 Server – името на сървъра, към който сте свързан в момента;

 Point – името на точката за достъп, чрез която терминалът е свързан към
сървъра.

Чрез натискане на бутона Information можете да видите повече информация за 
номер на сметка, име на титуляра, сървър, ливъридж и баланс по сметката. 

Управление на сметката 

Всяка сметка, с която сте се свързвали към сървъра, се запаметява автоматично. За 
да влезете в желаната от вас сметка, натиснете веднъж върху полето на сметка, или 
изберете Login от контекстното меню. 
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 Adding accounts – за да отворите нова демо сметка или да влезете във
вече съществуваща, натиснете върху       в горната част на прозореца;

 Deleting accounts – за изтриване на сметка от списъка отворете
контекстното меню чрез докосване и задържане върху линията на
сметката за около 1 секунда. След това изберете Delete.

Откриване на демо сметка 

В мобилната платформа MetaTrader можете да работите с два вида сметки: демо и 
реални. Демо сметките предоставят възможност да търгувате на международните 
финансови пазари при същите условия, но без риска от губене на реални средства, 
което е добра възможност да тествате стратегията си за търговия. 

За да отворите нова демо сметка, в прозореца, който виждате по-горе (началния 
прозорец, който се отваря след стартиране на приложението), изберете Open a 
personal demo account. 

Изберете сървър 

На този етап въведете BenchMark Finance и изберете BenchMark Server. За да се 
включите към сървъра, натиснете веднъж върху полето. 
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Ще се отвори допълнителен екран (изображението отдясно), в който трябва да 
въведете: 

 Name – име на титуляра по сметката - не трябва да бъде по-късо от 8
символа;

 Phone – телефон за контакт;

 E-mail – електронна поща;

 Account type – вид на сметката;

 Leverage – размер на финансовия лост (например 1:200);

 Deposit – първоначалния депозит в основната валута.

За да завършите регистрацията, натиснете бутона Create account в долната част на 
прозореца: 
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7. Настройки

За да отидете в раздел настройки на платформата Metatrader, натиснете Menu 
бутона, където и да се намирате в приложението, и изберете Settings: 

 Android  iOS 

В горния прозорец ще намерите следните настройки: 

 Advanced mode – превключване между пълен и ограничен режим на
информация;

 Accounts — настройки на сметките;

 OTP – отидете в генератор на пароли;

 Messages — историята на получените известия;

 Order sounds – включва и спира звука при търговия:
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 Candlestick – показване на графиката в свещи;

 OHLC – тази настройка ви позволява да видите най-високата и най-ниската
цена, както и цената на затваряне на всяка една свещ, която изберете с
курсора на мишката;

 Data window – когато изберете Crosshair, тази опция ви позволя да видите
стойностите на всички активни индикатори във всяка една точка на
графиката;

 Show Volumes – показва различни възможности за визуализация на
обемите: да бъдат показани, да бъдат скрити, тикови обеми

8. Известия

Платформата Metatrader за Android поддържа изпращането на известия, когато 
дадена цена бъде достигната. Известията са кратки текстови съобщения, които могат 
да бъдат изпращани към мобилното ви устройство от инсталационната версия на 
платформата, намираща се на вашия персонален компютър. 

Известията могат да бъдат от голямо значение. Ако имате пусната в действие 
Експертна система на вашия персонален компютър, можете да получите известие на 
мобилното си устройство за появата на нов сигнал. След получаването на сигнала на 
мобилното си устройство можете да сключите сделката където и да се намирате чрез 
платформата Metatrader. Също така сигналите позволяват на трейдърите да бъдат в 
крак с най-новите актуализации на платформата.  
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Известията се получават независимо дали сте стартирали приложението или не. 
Необходимо е единствено да сте се свързали към интернет и ще получите 
уведомление. Уведомленията се получават в центъра за известия на вашето мобилно 
устройство: 

Пълната история на известията се съхранява в платформата Metatrader и може да 
бъде видяна по всяко едно време в секция Messages. Всички известия са разделени 
на пет категории: 

 Chat – получавате съобщения на момента
 Broker – съобщения от вашия брокер.
 Terminal – съобщения изпратени от клиентския терминал
 Community - известия от MQL.community услуги: нови коментари в Freelance,

промяна в състоянието на вашите публикации в Code Base, пазар и сигнали,
съобщения за нови публикации и т.н.

 Other – други известия
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Съобщения 

Тази секция ви позволява да разгледате историята на получените известия. За да 
отидете в раздела, натиснете бутона Menu и изберете Messeges. При получаване на 
ново известие ще видите следните прозорци: 

Натиснете веднъж върху известието, за да го прочетете. MetaTrader  ще се стартира 
автоматично. Непрочетените известия се показват с по-тъмен шрифт. 

Ако желаете да изтриете известията си, може да го направите едно по едно или 
групово. За да изтриете дадено известие, натиснете върху него и изберете Delete. 
За масово изтриване на известията изберете Delete в горния десен ъгъл на 
прозореца и след това потвърдете изтриването. 

Идентификационен номер 

След инсталацията на MetaTrader  всеки потребител получава уникален 
идентификационен номер. Той се използва за изпращането на известия от десктоп 
версията на платформата към мобилната версия. Идентификационният ви номер се 
показва в долната част на прозореца Messages. Едно кликане на мишката го 
копира.  
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9. Версия за таблети

MetaTrader предлага интерфейс, специално приспособен за работа с таблети под 
Android и iOS. Този интерфейс се активира автоматично, когато стартирате 
приложението на таблет устройства.  

Функционалността на таблет версията е идентична с тази за смартфони. Съществува 
малка разлика в местоположението на някои елементи от интерфейса. Този раздел 
ви представя разяснителни снимки относно таблет версията на MetaTrader . 

Основни функции 

Тази секция описва местоположението на елементите в работното пространство на 
версията за таблети: 

o 

Работното пространство е разделено в три основни менюта: Настройки, Графика, 
Меню с инструменти 

 Настройки

 Графика

 Меню с инструменти
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Настройки 

Тази част от работното пространство ви позволява: 

 Да превключите на управление на сметка;

 Отворите прозореца с котировки;

 Да прегледате известията;

 Да промените настройките;

 Да видите информация за програмата.

Графика 

Радиално меню се отваря само с едно натискане върху графиката. 

Това е удобно меню за работа с графика: 

 Позволява да променяте времевия интервал
 Позволява да поставяте индикатори на графиката
 Позволява ползване на стрелката „кръстачка“

Горното меню на графиката позволява да се поставят нови поръчки и да се променят 
символи по графиката. 
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Меню с инструменти 

Менюто с инструменти е многофункционален прозорец, които позволява: 

 Да управлявате вашите активни позиции и чакащи поръчки
 Да прегледате историята на сключените и отменените сделки
 Да прегледате новините
 Да разгледате журнала.

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



