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MetaTrader 5 за устройства поддържащи системата Android OS е платформа за мобилна 
търговия на пазарите за валута и акции. Приложението Ви позволява да се свържете 
към сървърите на Вашия брокер, да получавате цени и да преглеждате графики, да 
търгувате и да виждате историята на Вашите транзакции. Това е възможно от всяка 
точка на света, напълно безплатно.  
С MetaTrader 5 можете да използвате реални и демо сметки. Освен това, можете да 
откриете демо сметка директно от мобилната платформа. Регистрирайте се в 
платформата, за да получите достъп до всички функции на MetaTrader 5.  
След това, можете да получавате цени на финансови инструменти в реално време, да 
виждате графики, извършвате транзакции, използвайки целия комплект търговски 
поръчки и различни начини за тяхното изпълнение. По всяко време и навсякъде 
можете да получите достъп до историята на вашите операции, за да определите 
доходността на вашата стратегия за търговия.  
Всички възможни действия предлагани от платформата са вече навсякъде с вас. 
Изтеглете MetaTrader 5 и стойте в течение с финансовите пазари и управлявайте 
търговската си сметка. 

I. Въведение 
За да започнете да търгувате от вашето мобилно устройство, изтеглете MetaTrader 5 от 
Android Market или използвайки приложението Market на вашето устройство.   
 

Платформата MetaTrader 5 за Android може да бъде използвана на смартфон или 
таблет, които поддържат Android OS 2.1 или по-нова версия. Като допълнение, за да се 
свържете към търговския сървър на Вашия брокер се нуждаете от достъп до интернет.  
Препоръчително е регулярно да обновявате версията на MetaTrader 5, което ще ви 
донесе подобрени свойства и по-голяма стабилност на програмата.  

След като инсталирате приложението, можете да го стартирате като натиснете 

следната иконка на вашия  десктоп. 
 
Влезте в сметка/Открийте Демо сметка 
При първоначалното стартиране на 
приложението ще ви бъдат предоставени 
следните опции:  
Login with existing account — изберете това 
ако имате регистрирана сметка. 
 
Open demo account — изберете тази опция 
ако искате да откриете демо сметка. 
 
Можете да намерите подробни инструкции 
за работата с платформата в следващите 
секции. 
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II. Ръководство за приложението 
Целият интерфейс на мобилната платформа MetaTrader 5 се състои от главно работно 
меню и панел в горната част, където можете да превключвате между основните 
функции на програмата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Използвайки горното меню, можете да избирате от следните функции: 
 

 Quotes — прозорец с цените на финансовите инструменти. 
 

 Charts — тук можете да видите ценовите графики. 
 

 Trade — показва статуса на сметката и позволява управление на позиции и 
чакащи поръчки.  

 History — тук можете да видите историята на сключените сделки.. 
 
Използвайки бутона „Menu” можете да видите сметката си или управление на 
символи, или да извършвате транзакции, в зависимост от сегашния прозорец. 



Ръководство за работа с платформата EF MT5 за Android OS 
 

 

 

www.eurofinance.bg  4 

III. Котировки (Quotes) 
Използвайки този прозорец можете да видите цени на финансовите инструменти в 
реално време За да пуснете този прозорец, използвайте горният панел или плъзнете от 
ляво надясно 
 

 
Следната информация за цените се 
показва тук: 

 Име на финансовия инструмент 

 Цена продава (Bid) 

 Цена купува (Ask) 

 спред 

 време на последната котировка 

 най-ниската цена продава за 
деня(Low) 

 най-високата цена купува за 
деня(High) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Контекстно меню 
За да отворите това меню натиснете веднъж върху някой сивмол. Менюто съдържа 
следните команди: 

 Нова поръчка (New order) — извършете сделка с избрания символ. Този бутон не 
се показва ако не сте свързан към сървър. 

 Графика (Charts) — вижте графика за избрания символ. 

 Свойства (Properties) — отворете свойствата на символ. 
 
Бутонът Меню 
Този бутон ще отвори меню, където можете да намерите следните неща: 
 

  Нова поръчка (New order) — поставете нова поръчкаo to placing a new order. 

  Сивмоли (Symbols) — конфигурирайте списъка със символи в прозореца 
„Котировки“. 

  Сметки (Accounts) — управлявайте търговските си сметки. 

  Настройки (Settings) — отваря настройките на платформата MetaTrader 5. 

 About — вижте информация за програмата. 
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IV. Свойства на символите 
Тук са показани условията за търговия с определн символ. Можете да отворите този 
прозорец натискайки Настройки (Settings) от контекстуалното меню от прозореца 
Котировки (Quotes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Този прозорец показва следните параметри, които са определени от вашия брокер: 

 Symbol name and description — наименование на символа и кратко описание. 

Натиснете  за да прочетете допълнителна информация на сайта.  

 Spread — спред нивата. Ако спреда е плаващ, тогава тук се записва 
респективното наименование (floating).  

 Digits — брой числа след точката в цената на символа. 

 Stops level — брой пипсове от сегашната цена, под които не можете да поставите 
Стоп позиция, позиция за взимане на печалба или чакаща поръчка. Ако поставите 
поръчка, която е по-близо до цената, сървърът ще ви изпрати съобщение 
„Невалидна поръчка“ (Invalid Stops) и няма да приеме поръчката. 

 Contract size — брой единици от определен инструмент, които представляват 
един лот. 

 Margin currency — Валута, в която се изчисляват изискванията за обезпечение. 

 Profit currency — валута, в която се изчислява печалбата от търгувания символ. 

 Calculation — метод, който се използва за изчисляване на печалбите (Forex, CFD, 
Futures, CFD Index, CFD Leverage). 
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 Trade — мод, за търговия на символи. Също така ,търговията може да бъде 
изцяло забранена. 

 Type of orders — видове поставени поръчки:  

 Good till today including SL/TP — поръчки, които са валидни само за търговската 
сесия. С приключването на деня се изтриват всички нива на Stop Loss или Take 
Profit, както и всички чакащи поръчки. 

 Good till canceled — поръчки, които се запазват дори и при смяна на дните. 

 Good till today excluding SL/TP — когато денят се смени, само чакащите поръчки 
ще бъдат изтрити.  

 Minimal volume — минимален обем за сключване на сделка с определен символ. 

 Maximal volume — максимален обем за сключване на сделка с определен 
символ. 

 Volume step — стъпка за промяна на обема. 

 Swap type — вид изчисление на суап позициите: 

 In points — определен брой точки на цената на финансовия инструмент; 

 In base currency — брой средства в базовата валута на инструмента; 

 In margin currency — определен брой средства в маржин валута на финансовия 
инструмент; 

 In deposit currency — определен брой средства във валута на депозита; 

 In percentage terms, using current price — определн процент от цената на 
инструмента при изчисляване на суап; 

 In percentage terms, using open price — определен процент оф цената на 
откриване на позиция; 

 In points, reopen position by close price — в края на търговската сесия позоцията 
се затваря. На следващия ден тя се отваря при цената на затваряне +/- определн 
брой пипсове; 

 In points, reopen position by Bid price — в края на търговксата сесия позицията се 
затваря. На следващия ден тя се отваря според сегашната цена продава +/- 
определен брой пипсове. 

 Swap long — суап стойност за позиция Купува. 

 Swap short — суап стойност за позиция Продава. 

 3-days swap — денят от седмицата, на който се изчислява троен суап. 
 
По-ниската част показва информация за котировките и търговските сесии на даден 
символ. 
 

Спецификациите на символите имат възможност за широкоъгълен изглед. 
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V. Символи (Symbols) 
В тази секция можете да променяте набора от символи, които да се показват в полето 
Котировки. С тези символи можете да работите в MetaTrader 5 за Android. За да влезете 

в тази секция, натиснете "  Symbols" след като отворите „Меню“ от произволен 
прозорец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скриване на символи (Hiding Symbols) 

За да скриете символ, натиснете  в горната част на прозореца. След това отбележете 
символите, които искате да скриете и натиснете „Изтриване“ (Delete)  
 

Финансов инструмент не може да бъде скрит, ако при него има отворени позиции или 
поставени чакащи поръчки. 

 
Преместване на символи 
За да промените реда, в който да се показват символите в прозореца „Котировки“ 

използвайте бутоните . Натиснете бутона на желания символ и докато го държите 
преместете символа до желаната позиция. 
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Добавяне на символи 

 

За да добавите нов символ, натиснете  в 
горната част на прозореца. 
 
Изберете група символи. За да намерите 
желания символ по-бързо, използвайте 
търсачката в горната част на страницата. 

Натиснете , напишете желания символ и 

натиснете отново . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За да добавите символ, натиснете някой от 
редовете. 
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VI. Графики 
Графиката показва как се променя цената в определен период от време. За да смените 
към този прозорец, използвайте горният панел на MetaTrader 5 и плъзнете наляво или 
надясно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отваряне на графика 
За да отворите графика на определен финансов инструмент, изберете менюто 
„Графики“ (Chart) в прозореца Котировки. 
 

Има ограничение на количеството ценови данни, които могат да бъдат представени в 
мобилната платформа MetaTrader 5 за Android. Дълбочината на тези данни зависи от 
производителността на устройството, но не може да надхвърля 1500 свещи (бара). 
След като бъде достигнат лимита, се показва известие „Максимален брой барове“ в 
долната част на графиката  

 
Времеви интервали на графиката 
В MeaATrader 5 за Android можете да виждате 7 времеви интервала: от 1 минута (M1) 
до 1 ден (D1). Можете да сменяте интервалите в долната част на панела на графиката.  
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Управление на графиката 
Потребителят може да извършва следните дейности по една графика: 

 Scrolling — за да се движите по определена графика плъзнете пръста си наляво 
или надясно. 

 Scaling — за да приближите, поставете двата си пръст заедно върху мястото, 
което искате да уголемите и ги разтворете. За да отдалечите, поставете пръстите 
си в две различни точки на екрана и ги съберете 

 Full-screen mode — целият екран се пуска автоматично, когато устройството е 
наклонено настрани. Освен това, можете да превключвате между цял екран и 
нормален като натискате някъде върху екрана. 

 Change the chart type — има три вида възможни графики. За да променяте към 
някоя, влезете в Настройки (Settings) , след като натиснете бутона Меню (Menu). 
След това натиснете „Chart Type” (Вид графика). 

 Bar chart — показва графиката като поредица от барове. 

 Candlestick — показва графиката като поредица от свещи. 

 Line chart — показва графиката като пречупена линия, която свързва нивата на 
затваряне на определените периоди. 

 Settings — за да отворите настройките на графиката, натиснете Меню (Menu) и 

после натиснете "  Настройки (Settings)". 
Меню бутон 
Меню бутонът на вашето устройство изкарва меню с допълнителни команди:: 

 New order — поставяне на нова поръчка. 

 Symbols — променете списъкът със символи, който се показва в прозореца 
Котировки (Qoutes). 

 Accounts — управление на търговските сметки. 

 Settings — Влиза в настройките на MetaTrader 5 за Android. 

 About — вижте информация за програмата. 
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VII. Търговия 
Основата за добиване на приходи, докато работите на финансовите пазари 
представлява едно просто правило: купувай евтино и продавай скъпо. Една от 
основните функции на мобилната платформа MetaTrader 5 за Android е, че  предоставя 
на потребителя множество възможности за извършване на покупки и продажби. 
Прозорецът „Търговия“ (Trade) съдържа сегашното състояние на сметката, както и 
отворените позиции и чакащи поръчки. За да го отворите, използвайте горния панел на 
приложението, или плъзнете екрана наляво или надясно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Състояние на сметка 
Състоянието на сметката се показва в горната част на прозореца: 

 Profit, currency — цялостната възвръщаемост от сегашните позиции, както и 
базовата валута на сметката. 

 Balance — парите по сметка, без да се считат резултатите от сегашните операции.  

 Equity — парите по сметка, считайки сегашните резултати от операциите. 

 Margin — необходима сума, за покриване на отворените позиции. 

 Free Margin — Свободната сума по сметка, която може да бъде използвана за 
откриване на нови позиции. 

 Margin Level — процентно съотношение на парите по сметка, към обема на 
марж. 
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Позиции 
Сегашните отворени позиции се показани в тази част. Настройките по подразбиране 
представят само кратка информация за тях. За да видите повече, натиснете върху 
позицията.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Symbol — финансов инструмент за откриване на позиция. 
2. Type — вид позиция: "Покупка" — дълга, "Продажба" — къса. 
3. Volume — обемът на операцията (в лотове или единици). Минималният и 

стъпката на промяна са ограничени от брокерската компания, а максималната – 
от нивото на депозит.  

4. Price — цената на сделка, като резултат от цената на откриване. Ако отворена 
позиция е резултат от няколко сделки, тогава в това поле се представя средната 
им цена. Точността на закръгляване средната цена зависи от броят използвани 
десетични единици в цената, заедно с още три допълнителни символа. 

5. Price — сегашната цена на финансовия инструмент. 
6. Profit — финансовият резултат от сключените сделки, като се взима предвид 

сегашната цена. Положителен резултат индикира печалба, а отрицателен – 
загуба. 

7. Time — моментът на откриване на позицията. Записва се по следният начин: 
YYYY.MM.DD HH:MM (година.месец.ден час:минути). 

8. Comment — коментар върьу определна позиция. Коментар може да бъде 
добавен само при откриване от компютърната платформа на терминала. Той не 
може да бъде променян при промяна на поръчката. Като допълнение, коментар 
върху позицията може да бъде добавен от брокерската компания. 

9. S/L — Ниво на “Стоп загуба” (Stop Loss) на сегашната позиция. Ако не бъде 
поставен, на екрана ще бъде показана нулева стойност. 

10. T/P — Ниво на „Реализиране на печалба“ (Take Profit) за сегашната позиция. Ако 
не бъде поставен, на екрана ще бъде показана нулева стойност. 

11. Swap — общата стойност от суап върху позицията. 
12. Commission — комисионна, таксувана от брокерската компания за извършването 

на определена сделка. 
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VIII. Поръчки 
Чакащите поръчки са показани тук. Настройките по подразбиране представят само 
кратка информация за тях. За да видите повече, натиснете върху позицията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Symbol — финансовият инструмент, върху който има чакаща поръчка. 
2. Type — вид чакаща поръчка: "Sell Stop", "Sell Limit", "Buy Stop", "Buy Limit", "Buy 

Stop Limit" или "Sell Stop Limit"; 
3. Volume — избраният обем на чакащата поръчка, както и обемът, който се 

покрива от сделката (в лотове или единици). 
4. Price — цената, при която ще бъде изпълнена чакащата поръчка. 
5. State — сегашният статут на чакащата поръчка: "Започнат", "Поставен" и т.н. 
6. Time — моментът на поставяне на чакащата поръчка. Записва се по следният 

начин: YYYY.MM.DD HH:MM (година.месец.ден час:минути). 
7. Comment — a коментар върьу определна позиция. Коментар може да бъде 

добавен само при откриване от компютърната платформа на терминала. Той не 
може да бъде променян при промяна на поръчката. Като допълнение, коментар 
върху позицията може да бъде добавен от брокерската компания. 

8. S/L — Ниво на “Стоп загуба” (Stop Loss) на сегашната позиция. Ако не бъде 
поставен, на екрана ще бъде показана нулева стойност. 

9. T/P — Ниво на „Реализиране на печалба“ (Take Profit) за сегашната позиция. Ако 
не бъде поставен, на екрана ще бъде показана нулева стойност. 

10. Price — сегашната цена на финансовия инструмент. 
11. # — номер на тикета на чакащата поръчка. 

 

Когато цената доближава пазарната, фонът на поръчката се оцветява в зелено. 

 
Контекстуално меню 
Контекстуалното меню може да бъде отворено за позиция или поръчка само когато 
гледате детайлна информация. За да се разшири информацията за позиция или 
поръчка, натиснете върху нея. За да отворите менюто, натиснете и задръжте. 
 
Контекстуално меню за позиция 

 Close position — препраща към закриване на позиция. 

 New order — отваря прозорецът за търговия. В този случай, символът и обемът 
на търговската операция са автоматично поставени в съответствие с позицията, 
от която е отворено контекстуалното меню.. 

 Modify position — променяне на Stop Loss и Take Profit позициите. 
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Order Context Menu 

 Modify order — отваря меню за промяна на поръчка. 

 Delete order — препраща към изтриване на поръчка. 
 
Бутонът „Меню“ 
Този бутон отваря меню с допълнителни команди: 

 New order — препраща към поставяне на нова поръчка. 

 Symbols — променете списъка със символи в прозорецът „Котировки“. 

 Accounts — управление на търговски сметки. 

 Settings — отваря настройките на  MetaTrader 5 за Android. 

 About — Показва информация за платформата. 
 

IX. Основни търговски принципи 
Преди да започнете да изучавате търговските функции на терминала, трябва да 
прибиете ясна представа за основните термини: поръчка, сделка и позиция.. 
 

 Поръчка (Order)  
Поръчката представлява инструкция за брокреа да купи или продаде финансов 
инструмент. Има два вида поръчки: пазарна и чакаща. Като допълнение към тях 
има и две специални поръчки – Take Profit и Stop Loss. 

 

 Сделки (Deals) 
Сделката предсатвлява самото купуване или продаване на определн инструмент. 
Покупката се изпълнява на цена „Ask”, а продажбата – на цена „Sell”. Сделка 
може да бъде извършена като резултат от сключена пазарна сделка или 
активирана чакаща поръчка. Имайте предвид, че в някои случаи, изпълнението 
на поръчка може да бъде резултат от няколко сделки. 

 

 Позиции 
Позицията е пазарно задължение, т.е. броят закупени или продадени договори 
за финансов инструмент. Дълга позиция е символ, който е купен в очакване на 
ръст в цената, а Къса позиция – задължение да бъде предоставен инструмент, 
очаквайки цената да спадне в бъдеще. Може да има само един вид позиция за 
даден инструмент. 

 
Обща схема на търговски операции 

 От клиентския терминал, поръчката се изпраща към брокера, за да сключи 
сделка при поставените параметри. 

 В сървъра се проверява точността на поръчката (точност на цена, наличност на 
средства в сметката и т.н.). 

 Orders that have passed the check wait to be proceeded on the trade server. Then the 
order can be: 

 изпълнение (или чрез модулите за автоматично изпълнение, или чрез дилър) 

 прекратяване при изтичане на давност 

 отказана (например, когато парите не са достатъчно или няма подходящо 
предложение на пазара; или ако е отказана от дилър). 
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 Отменена от търговец 

 Изпълнението на пазарна поръчка или активирането на чакаща поръчка се 
превръща сделка. 

 Ако няма позиции за даден символ, изпълнението представлява откриване на 
позиция. Ако съществува позиция, сделката представлява увеличение или 
намаляване на обема на позицията, затварянето й, или обръщане на позицията. 

 

Scheme of trade operations 

X. Видове поръчки 
Мобилната платформа MetaTrader 5 за Android позволява подготвянето на поръчки или 
изпълнението на търговски операции. Като допълнение, терминалът позволява 
управление на отворените позиции. За тази цел, има няколко вида търговски поръчки. 
Поръчката е инструкция към брокера за изпълнение на операция. В терминала, 
поръчките са разделени на два основни вида: пазарни и чакащи. Освен това, 
съществуват и поръчки „Stop Loss” и “Take Profit”. 
 
Пазарни поръчки 
Пазарната поръчка е инструкция към брокера да купи или продаде финансов 
инструмент. Изпълнението на поръчка се превръща в сделка. Цената, на която се 
извършва сделката завежда и зависи от вида на изпълнение, и вида инструмент. Като 
цяло, инструмент се купува на цена „Ask” и се продава на цена „Bid”. 
 
Чакаща поръчка 
Чакащите поръчки са инструкции от клиента към брокера да купи или продаде 
инструмент на предварително зададени условия. Видовете чакащи поръчки са: 
 

 Buy Limit — търговска поръчка за купуване на цена „Ask”, която е колкото или по-
висока от зададената в поръчката. Сегашната цена е по-висока от стойността в 
поръчката. Обикновено, тази поръчка се поставя при очакване, че цената на 
инструмента, след като спадне до определено ниво, ще се покачи отново; 
 

 Buy Stop — търговска поръчка за купуване на цена „Ask”, която е колкото или по-
ниска от зададената в поръчката. Сегашната цена е по-ниска от стойността в 
поръчката. Обикновено, тази поръчка се поставя при очакване, че цената на 
инструмента, след като достигне определено ниво, ще продължи да се покачва; 
 

 Sell Limit — търговска поръчка за продажба на цена „Bid”, която е колкото или 
по-висока от зададената в поръчката. Сегашната цена е по-ниска от стойността в 
поръчката. Обикновено, тази поръчка се поставя при очакване, че цената на 
инструмента , след като се е покачила до дадено ниво, ще спадне; 



Ръководство за работа с платформата EF MT5 за Android OS 
 

 

 

www.eurofinance.bg  16 

 

 Sell Stop — търговска поръчка за продажба на цена „Bid”, която е колкото или по-
ниска от зададената в поръчката. Сегашната цена е по-висока от стойността в 
поръчката. Обикновено, тази поръчка се поставя при очакване, че цената на 
инструмента , след като достигне дадено ниво, ще продължи да пада; 
 

 Buy Stop Limit — този вид е комбинация от първите два вида и представлява Stop 
поръчка за поставяне на Buy Limit. Веднага, когато бъдещата цена Купува 
достигне зададеното ниво, се поставя поръчка Buy Limit на ниво определено в 
поръчката. Сегашната цена е по-ниска от тази, при чието достигане ще се постави 
поръчката. 
 

 Sell Stop Limit — това е Stop поръчка за поставяне на Sell Limit. this type is a stop 
order for placing Sell Limit. Веднага, когато бъдещата цена Продава достигне 
зададеното ниво, се поставя поръчка Sell Limit на ниво определено в поръчката. 
Сегашната цена е по-висока от тази, при чието достигане ще се постави 
поръчката. Цената на чакащата поръчка е по-висока от тази, на която се поставя.  

 
 

 — сегашно състояние на пазара  — прогноза 

 — сегашна цена  — цена на поръчка 

 — цената, при чието достигане ще бъде поставена поръчката 

 — очакван ръст  — очакван спад 

 
Take Profit 
Take Profit се използва с цел постигане на печалба, когато цената на финансовия 
инструмент достигне прогнозираното ниво. Изпълнението на поръчката води до 
цялостно затваряне на позицията. То винаги е свързано с открита позиция или чакаща 
поръчка. Поръчката може да бъде поставена само заедно с пазарна или чакаща 
поръчка. Когато използвате тази поръчка за дълги позиции, се използва цената Bid, а 
когато е за къси – цената Ask. 
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Stop Loss 
Тази поръчка се използва с цел минимализиране на загубите, ако цената на 
финансовия инструмент започне да се движи в неблагоприятна посока. Ако цената 
достигне това ниво, позицията се затваря напълно. Такава поръчка винаги е свързана с 
открита позиция или чакаща поръчка. Поръчката може да бъде поставена само заедно 
с пазарна или чакаща поръчка. Когато използвате тази поръчка за дълги позиции, се 
използва цената Bid, а когато е за къси – цената Ask. 

XI. Видове изпълнение  
В мобилния терминал на MetaTrader 5 за Android има четири начина за изпълнение на 
поръчки: 
 

 Instant Execution 
По този начин, поръчката се изпълнява на цена предложена на брокер. Когато 
поръчка е изпратена за изпълнение, терминалът поставя сегашните цени в 
поръчката. Ако брокерът одобри цените, поръчката се изпълнява. В противен 
случай, клиентът се „Рекотира“: брокерът изпраща нови цени, на които може да 
изпълни поръчката. 
 

 Request Execution 
По този начин, пазарната поръчка се изпълнява на цена получена от брокер. 
Цените за определена пазарна поръчка се взимат от брокера, преди поръчката 
да бъде изпратена. След като цените биват получени, изпълнението на 
поръчката на дадените цени може да бъде приета или отхвърлена. 
 

 Market Execution 
Тук, брокерът взима решение за цената на изпълнение, без допълнително 
обсъждане с търговеца. Изпращайки поръчка по този начин означава, че има 
предварително съгласие за изпълнението на въпросната цена. 
 

 Exchange Execution 
В този модул, търговските опреации, извършени от терминала на клиента, се 
изпращат до външна търговска система (борса). Тези операции се извършват по 
цените на сегашните пазарни предложения.  

 
Видът изпълнение за различни инструменти се определя от брокерската компания. 

XII. Статут на поръчките 
Когато поръчката е изготвена и изпратена към сървъра, тя преминава следните стъпки: 
 

 Started — верността на поръчката е проверена, но още не е одобрена от брокер.  

 Placed — дилър е приел офертата. 

 Partially filled — поръчката е била изпълнена частично. 

 Filled — поръчката е изцяло изпълнена. 

 Canceled — поръчката е отменена от клиент. 

 Rejected — поръчката е отказана от дилър. 

 Expired — поръчката е прекратена по давност. 
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Можете да видите статута на поръчките в прозорците „Търговия“ и „История“. 
 

 
 

Fill Policy 
Освен общите правила за изпълнение на поръчките, поставени от брокер, търговецът 
може да постави допълнителни условия в полето „Fill Policy” в прозорецът за поставяне 
на поръчка: 
 

 Fill or Kill 
Това означава, че сделката може да бъде изпълнена само с зададения обем. Ако 
изискваното количество финансови инструменти не е налично на пазара, 
поръчката няма да бъде изпълнена. Изискваният обем може да бъде попълнен 
използвайки няколко налични възможности на пазара в дадения момент; 
 

 Immediate or Cancel 
В този случай, търговецът се съгласява да изпълни сделка с максималния 
възможен обем на пазара, в рамките на този посочен в поръчката. Така, 
поръчката може да бъде изпълнена само частично, като наличният обем ще бъде 
изпълнен, а останалият – отменен. Възможността за използване на IOC поръчки е 
определен от търговския сървър. 
 

 Return 
Тази политика се използва за поръчки от вида „Limit”. В случай на частично 
изпълнение, останалата част от поръчката не се отменя, а се обработва 
допълнително.  This policy is used only for limit orders. 

 
Използването на тези настройки, в зависимост от вида изпълнение на поръчката може 
да се види на следната таблица: 
 

Type of Execution\Fill 
Policy 

Fill or Kill Immediate or Cancel Return 

Instant Execution + — — 

Request Execution + — — 

Market Execution + — — 

Exchange Execution + + — 

Limit Orders — — + 

 



Ръководство за работа с платформата EF MT5 за Android OS 
 

 

 

www.eurofinance.bg  19 

XIII. Търговска дейност 
Търговската активност в MetaTrader 5 за Android представлява изпращане на 
множество поръчки към брокер, както и поддръжка на отворени позиции. Терминалът 
предлага множество възможности за търговски мениджмънт: 

 Откриване и затваряне на позиции 

 Променяне на позиции 

 Поставяне на чакащи поръчки 

 Променяне и изтриване на чакащи поръчки 
 
Откриване и затваряне на позиции 
Откриването на позиции или влизането в пазара е като цяло купуване или продаване 
на определено количество финансови инструменти. В клиентския терминал, това може 
да се случи чрез поставяне на пазарна поръчка, чрез която се извършва сделка. 
Позиция също така може да бъде открита в резултат на активиране на чакаща поръчка.  
След това, за да се добие печалба от разликата в стойностите, позицията трябва да 
бъде затворена.  Когато това стане, се извършва операция обратна на първоначалната. 
Например, ако първата операция е била купуване на един лот злато, тогава позицията 
за затваряне ще бъде продажба на един лот от същия инструмент.  
 

Може да бъде закрита цялата позиция или част от нея, в зависимост от обема на 
извършената сделка в обратна посока. 

Има различни начини за отваряне на менюто за създаване на поръчки: 

 В прозореца „Котировки“, натиснете избраният символ и изпълнете командата 
„Execute Order” от контекстуалното меню. 

 Натиснете „Menu” от някой прозорец и изберете "  New Order". 

 Ако имате отворени позиции или поръчки, използвайте някоя от командите в 
контекстуалното меню, в прозореца „Търговия“. 

Извършването на някое от следните действия ще отвори прозорец за поставяне на 
поръчки, които съответстват с вида изпълнение на поръчка за избрания символ: 

 Instant Execution 

 Request  Execution 

 Market Execution 

 Exchange Execution 
 

Когато една поръчка бъде изпълнена, съответстващ запис за отворената позиция се 
показва е прозореца „Търговия“ и поръчките и сделките ще се появят в раздела 
„История“.  
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Instant Execution 
В този модул, пазарните поръчки се изпълняват на цена предложена на брокера. 
Мобилният терминал автоматично въвежда сегашните цени в поръчката. 

 
Откриване на позиция 
 
Първата стъпка при откриване на 
позиция е мястото, където можете да 
определите параметрите.: 
 

 Symbol — символът, за който 
трябва да бъде изпълнена 
сделката. 

 Trade operation type — изберете 
„Instant Execution” за пазарната 
операция. В това поле можете да 
поставите и чакаща поръчка.  

 Volume — определете обема на 
търговската сделка в лотове. За да 
промените обема, използвайте 
стрелките или натиснете върху 
прозореца и използвайте 
клавиатурата. 

 
 
 
 

За да продължите, натиснете бутона „Next”. 
 
Преди да поставите поръчки, можете да 
сложите и допълнителни настройки: 
 

 Stop Loss — Нивото на Stop Loss в 
цените. Ако полето е празно, няма 
да поставите такъв вид поръчка. 

 Take Profit — нивото Take Profit в 
цените. Ако полето е празно, няма 
да поставите такъв вид поръчка. 

 deviation — девиацията в цената 
на пазарното изпълнение, на която 
се съгласи търговецът. Колкото е 
по-голяма стойността, толкова по-
малко вероятно е той да бъде 
рекотиран. Ако девиацията е по-
малка или равна на зададените 
параметри, поръчката ще бъде 
изпълнена на новата цена без 
предупреждение. В противен 
случай, брокерът връща нова цена, 
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на която може да бъде изпълнена сделката. 
За да промените стойността на параметрите, натиснете на съответното поле. 
Клавиатурата на екрана има допълнителни команди за промяна на стойностите.: 

 — премества курсора наляво и надясно. 

 — за намаляване или увеличаване на стойността. Колкото по-дълго 
задържите бутона, толкова по-бързо се сменя стойността. 

 
След като въведете всички необходими данни, натиснете „Купувам“ или „Продавам“. В 
този случай, поръчка за откриване на къса или дълга позиция се изпраща към брокера. 
 

Ако нивото на Stop Loss или на Take Profit е неправилно, ще видите предупреждение 
„Invalied S/L или T/P”, след като натиснете бутона за покупка или продажба и поръчката 
няма да бъде приета. 

 
Рекотиране 
Ако по време на обработката на сделката цената на символа се промени със стойност 
повече от поставената в полето„Девиация“, дилърът (на сървъра) не може да приеме 
поръчката и ще предложи нови цени за изпълнение на търговеца. Тогава ще видите 
това съобщение.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако търговецът приеме новите цени, той или тя трябва да натисне бутона „Accept” и 
поръчката ще бъде изпълнена на новите стойности. Ако дадената цена не бъде приета, 
търговецът трябва да натисне „Reject”. 
Новите цени са валидни само за няколко секунди. Ако търговецът не вземе решение в 
даденото време, след като натисне някой бутон, ще бъде рекотиран наново.  
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Затваряне на позиция 
За да затворите позиция, натиснете „Затвори позиция“ в контекстуалното меню, от 
раздела „Търговия“. 
 

 
След като натиснете „Close” позицията Ви ще бъде 
изцяло затворена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Request Execution 
От този модул, преди да извършите търговска операция, трябва да поискате цена от 
брокер. 
 
Откриване на позиция 

 
 
Попълнете следните полета.: 

 Volume — определете обема на 
търговската сделка в лотове. За да 
промените обема, използвайте 
стрелките или натиснете върху 
прозореца и използвайте 
клавиатурата. 

 Symbol — символът, за който трябва да 
бъде изпълнена сделката. 

 Trade operation type — изберете 
„Instant Execution” за пазарната 
операция. В това поле можете да 
поставите и чакаща поръчка 
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За да продължите, натиснете бутона „Next”. 

 
 
Преди да поставите поръчки, можете да 
сложите и допълнителни настройки: 

 Stop Loss — Нивото на Stop Loss в 
цените. Ако полето е празно, няма 
да поставите такъв вид поръчка. 

 Take Profit — нивото Take Profit в 
цените. Ако полето е празно, няма 
да поставите такъв вид поръчка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За да промените стойността на параметрите, натиснете на съответното поле. 
Клавиатурата на екрана има допълнителни команди за промяна на стойностите.: 

 — премества курсора наляво и надясно. 

 — за намаляване или увеличаване на стойността. Колкото по-дълго 
задържите бутона, толкова по-бързо се сменя стойността. 

Параметрите на поръчката могат да бъдат променяни само преди да поискате цени. 
След като поръчката е изпълнена, търговецът може да постави поръчка само с 
предварително зададени параметри. 

За да получите цени натиснете „Request”. След това, се показват бутоните „Buy” и 
“Sell”. Предложените котировки ще бъдат валидни само за някоко секунди. Ако в това 
време търговецът не вземе решение, бутоните „Buy” и “Sell” отново ще бъдат скрити. 

Ако нивото на Stop Loss или на Take Profit е неправилно, ще видите предупреждение 
„Invalied S/L или T/P”, след като натиснете бутона за покупка или продажба и поръчката 
няма да бъде приета. 
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Затваряне на позиция 
За да затворите позиция, натиснете „Затвори позиция“ в контекстуалното меню, от 
раздела „Търговия“. В отвореният прозорец, който се появява, трябва също така да 
натиснете “Request”. След това се появява бутона за затваряне на позицията: 
 

 
Когато натиснете този бутон, позицията се 
затваря напълно на поисканата цена. Моля 
отбележете, че бутонът за затваряне също остава 
валиден само за няколко секунди, през които 
търговецът трябва да вземе решение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Execution 
В този модул, търговецът се съгласява да сключи сделка на цената предложена от 
брокер.. 
 
Откриване на позиция 

 
Попълнете следните полета.: 

 Volume — определете обема на 
търговската сделка в лотове. За да 
промените обема, използвайте 
стрелките или натиснете върху 
прозореца и използвайте 
клавиатурата. 

 Symbol — символът, за който трябва да 
бъде изпълнена сделката. 

 Trade operation type — изберете 
„Instant Execution” за пазарната 
операция. В това поле можете да 
поставите и чакаща поръчка 
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За да продължите, натиснете бутона „Next”. 
 
 
Преди да поставите поръчка, можете да 
зададете допълнителен параметър:  
 
Fill Policy — допълнителни правила за 
изпълнение на поръчката. “Fill or Kill” iили 
„Immediate or Cancle”. Ако прозорчето не е 
активно, тогава опцията е ограничена от 
сървъра. 
 
Натискане на „Sell by Market” или на „Buy 
by Market” създава поръчка към брокера 
да извърши продажба или покупка на 
съответно определените цени от брокера. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В модулът за пазарно изпълнение, поръчките Stop Loss и Take Profit могат да бъдат 
сложени само върху отворени позиции, докато ги модифицирате.  
Ако бутона „Execution” не е активен, тогава опцията е ограничена от сървъра.</t3> 

 
Затваряне на позиция 
За да затворите позиция, трябва да натиснете „Close Position” от контекстуалното меню 
в раздела „Търговия“ 
 

 
След като натиснете "Close by Market", the 
позицията ще бъде затворена изцяло. 
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Exchange Execution 
В този модул, търговските операции се изпращат до външна търговска система. 
Операциите се извършват по актуалните пазарни цени.. 
 
Отваряне на позиция 

  
 
Попълнете следните полета.: 

 Volume — определете обема на 
търговската сделка в лотове. За да 
промените обема, използвайте 
стрелките или натиснете върху 
прозореца и използвайте 
клавиатурата. 

 Symbol — символът, за който трябва 
да бъде изпълнена сделката. 

 Trade operation type — изберете 
„Instant Execution” за пазарната 
операция. В това поле можете да 
поставите и чакаща поръчка 

 
 
 
 
 
 
 

За да продължите, натиснете бутона „Next”. 
 
Преди да поставите поръчка, можете да зададете допълнителна настройка: 

 
Fill policy — допълнителни правила за 
изпълнение на поръчката. “Fill or Kill” iили 
„Immediate or Cancle”. Ако прозорчето не е 
активно, тогава опцията е ограничена от 
сървъра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Натискане на бутоните „Sell” или „Buy” 
създава поръчка за вашия брокер да купи 
или продаде съответна сделка. 
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Затваряне на позиция 
За да затворите позиция, трябва да натиснете „Close Position” от контекстуалното меню 
в раздела „Търговия“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След като натиснете "Close by Market", позицията ще бъде затворена изцяло. 
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XIV. Модифициране на позиции 
Модифицирането на отворена позиция означава промяна на нейните нива на Stop Loss 
и Take Profit.  Стоп нивата могат да бъдат променяни по няколко начина:  

 Ако има отворена позиция на символ и се постави нова поръчка за него, тогава 
Stop нивата на новата поръчка ще бъдат използвани за цялата позиция.. 

 Stop нивата мога да бъдат променяни и чрез модифициране на самата позиция. 
 
Модифициране на позиция 
За да модифицирате стоп нивата, отворете раздела „Търговия“ и пуснете „Modify 
Position” от контекстуалното меню. След това ще видите следния прозорец: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За да промените стойността на параметрите, натиснете на съответното поле. 
Клавиатурата на екрана има допълнителни команди за промяна на стойностите.: 

 — премества курсора наляво и надясно. 

 — за намаляване или увеличаване на стойността. Колкото по-дълго 
задържите бутона, толкова по-бързо се сменя стойността. 

  
За да промените позицията, натиснете "Modify". 
 

Докато нивата на Stop Loss и Take Profit не са въведени правилно, бутонът няма да бъде 
активен. Условията за стоп нивата се определят от брокера и са зададени в 
настройките на символите (спецификации на договори).  
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XV. Поставяне на чакащи поръчки 
За да поставите чакаща поръчка, направете едно от следните неща: 

 В прозореца „Котировки“, изберете желания символ и изпълнете командата 
„New Order” от контекстуалното меню. 

 Натиснете "Menu" и изберете "  New order" от някой раздел. 

 Ако има други отворени позиции или поръчки, използвайте командите от 
контекстуалното меню от раздела „Търговия“. 

 
 
Попълнете следните параметри.: 

 Volume — определете обема на 
търговската сделка в лотове. За да 
промените обема, използвайте 
стрелките или натиснете върху 
прозореца и използвайте 
клавиатурата. 

 Symbol — символът, за който 
трябва да бъде изпълнена 
сделката. 

 Trade operation type — изберете 
„Instant Execution” за пазарната 
операция. В това поле можете да 
поставите и чакаща поръчка 

 
 
 
 
 
 
 

 
За да продължите, натиснете бутона „Next”. 
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В тази стъпка са показани следните параметри: 

 Price — цената, на която ще се активира чакащата поръчка. За поръчки от типа 
stop или limit това са цените, на които те ще бъдат поставени. За поръчки Stop 
Limit, това е цената на изпълнение и поставяне на лимитирани поръчки на 
зададеното ниво „Stop Limit Price” 

 Stop Limit Price — това поле е активно само за поръчките Stop Limit. Когато такава 
поръчка се изпълни, се поставя лимитирана поръчка на зададената цена. 

 Stop Loss — нивото за Стоп загуба. Ако оставите полето свободно, тази поръчка 
няма да бъде поставена.. 

 Take Profit — Нивото Take Profit. Ако оставите полето свободно, тази поръчка 
няма да бъде поставена. 

 Expiration — условия за изтичане на времето за активиране на поръчка: 

 Good Till Canceled (GTC) — поръчката остава валидна, докато не се премахне 
ръчно. 

 Today — поръчката остава валидна само за сегашната търговска сесия.. 

 Date and Time — поръчката е валидна до края на зададеното време. Ако 
изберете тази опция, автоматично ще бъдете прехвърлени към задаване на дата 
и час. За да се върнете към избор на вид изтичане, премахнете зададената дата.. 

 Date — поръчката ще бъде валидна до 00:00 на зададения ден. Ако това време е 
извън търговската сесия, поръчката изтича в най-близкото време за търговия.. 

За да промените стойността на параметрите, натиснете на съответното поле. 
Клавиатурата на екрана има допълнителни команди за промяна на стойностите.: 

 — премества курсора наляво и надясно. 

 — за намаляване или увеличаване на стойността. Колкото по-дълго 
задържите бутона, толкова по-бързо се сменя стойността. 

 



Ръководство за работа с платформата EF MT5 за Android OS 
 

 

 

www.eurofinance.bg  31 

Бутонът „Постави“ (Place) е неактивен ако параметрите не са въведени правилно.  
Поръчките Stop Loss и Take Profit се активират само за отворени позиции и не са 
валидни за чакащи поръчки. Ако бутоните „Execution” и „Expiration” са неактивни, 
означава, че възможностите да бъдат променени са блокирани от сървър.ъъ 

XVI. Управление на чакащи поръчки 
По време на търговията може да се наложи да променяте чакащи поръчки: поставяне 
на нова цена за активиране, променяне на стоп нивата или времето на валидност. Това 
може да се случи от прозореца за промени. Там можете и да изтриете поръчка. 
 
Модифициране на поръчка 
За да модифицирате чакаща поръчка, отидете в раздел „Търговия“ и активирайте 
командата „Modify Order” от контекстуалното меню.. 

 
 
Почти всички полета на чакащи поръчки 
могат да бъдат модифицирани, по същия 
начин, по който се поставят, освен обема. 
Когато зададете параметрите, натиснете 
„Modify”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако параметрите са невалидни, бутонът не 
може да бъде активиран. 

 
 
 
Изтриване на чакащи поръчки. 
За да изтриете чакаща поръчка, натиснете 
„Delete Order” от контекстуалното меню в раздел 
„Търговия“. 
 
Чакащите поръчки се изтриват автоматично в 
зададеното време в полето „Expiration”. В раздел 
„История“ се намират изтритите чакащи поръчки, 
които са маркирани като „Прекратени“ 
(Canceled).  
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XVII. История 
В този раздел можете да видите историята на вашите търговски операции, извършени 
в сметката. За да отворите раздела, използвайте горният панел или плъзнете наляво 
или дясно. Има два модула за разглеждане: Поръчки и Сделки. Можете да изберете от 
тях от панела в долната част на раздела. 
 
Поръчки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следната информация се показва в горната част: общо количество поръчки, брой 
чакащи или прекратени поръчки. 
По подразбиране, само кратка информация се показва тук. За да видите повече 
детайли, натиснете веднъж върху някоя част от поръчката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Symbol — финансовият инструмент, върху който има чакаща поръчка. 
2. Type — вид чакаща поръчка: "Sell Stop", "Sell Limit", "Buy Stop", "Buy Limit", "Buy 

Stop Limit" или "Sell Stop Limit";. 
3. State — статут на поставена поръчка: "Изпълнена", "Частично", "Прекратена" т.н. 
4. Volume — избраният обем на чакащата поръчка, както и обемът, който се 

покрива от сделката (в лотове или единици). 
5. Price — цената, при която ще бъде изпълнена чакащата поръчка. 
6. Execution time — моментът на изпълнение на чакащата поръчка. Записва се по 

следният начин: YYYY.MM.DD HH:MM (година.месец.ден час:минути). 
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7. Time — моментът на поставяне на чакащата поръчка. Записва се по следният 
начин: YYYY.MM.DD HH:MM (година.месец.ден час:минути). 

8. Comment — коментар върху определна позиция. Коментар може да бъде 
добавен само при откриване от компютърната платформа на терминала. Той не 
може да бъде променян при промяна на поръчката. Като допълнение, коментар 
върху позицията може да бъде добавен от брокерската компания. 

9. Order — номер на тикета на търговската операция. 
10. S/L — Ниво на “Стоп загуба” (Stop Loss) на сегашната позиция. Ако не бъде 

поставен, на екрана ще бъде показана нулева стойност. 
11. T/P — Ниво на „Реализиране на печалба“ (Take Profit) за сегашната позиция. Ако 

не бъде поставен, на екрана ще бъде показана нулева стойност.. 
 

Сделки 
In the upper part, the result of deal execution 
relative to the initial deposit is shown: 
 
Deposit — депозит по сметка. 
Profit — печалба или загуба спрямо 
началния депозит. 
Swap — общ брой начислени/таксувани 
суапове. 
Commission — общо количество комисионни 
събрани за сключването на сделки. 
Balance — сегашен баланс по сметка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По подразбиране, само кратка информация за сделките е представена тук. За да 
видите повече, натиснете върху реда за сделки . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Symbol — финансовият инструмент, върху който има чакаща поръчка. 
2. Type — вид сделка: "Buy" — сделка за покупка, "Sell" — сделка за продажба, 

"Balance" — изравнена търговска операция. 
3. Direction — посока на сделката спрямо сегашната и позиция върху даден 

символ: „in”, “out” или „in/out”. 
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4. Profit — финансовия резултат при излизане от позицията. За влизане печалбата 
е на стойност нула. 

5. Volume — обем на сключената сделка (в лотове или единици). 
6. Price — цената, на която е сключена сделката.. 
7. Time — време на сделката. Записва се по следният начин: YYYY.MM.DD HH:MM 

(година.месец.ден час:минути). 
8. Comment — коментар върьу определна позиция. Коментар може да бъде 

добавен само при откриване от компютърната платформа на терминала. Той не 
може да бъде променян при промяна на поръчката. Като допълнение, 
коментар върху позицията може да бъде добавен от брокерската компания. 
Ако сделката е в резултат на Stop Loss или Take Profit, до нея автоматично се 
появява коментар [sl price] или [tp price]. 

9. Deal — номер на тикета на сделката. 
10. Order — номер на тикета, на който е сключена сделката. Няколко сделки може 

да съответстват на една поръчка, ако зададеният обем не бъде покрит от една 
пазарна оферта. 

11. Swap — стойност от суап върху позицията. 
12. Charges — комисионна, таксувана за извършването на определена сделка. 

 

Ако сделка бъде извършена в резултат на активирана поръчка Stop Loss, тя се оцветява 
в червено. Ако се активира Take Profit поръчка, тя се оцветява в зелено. 

 
Персонализиране на външния вид на историята 

Можете да конфигурирате дълбочината на историята на сделките, като натиснете . 
 

 
В този прозорец можете да изберете 
периода, в който да се показват сделките. 
Можете или да изберете някой от 
предварително зададените периоди, или 
да поставите Ваш (натискайки “Select 
Period”). Във втория случай, ще бъдете 
пренасочени към настройки на периода.   
 
Бутонът Меню 
Отваря меню с допълнителни команди: 

 New order — поставяне на нова 
поръчка. 

 Symbols — настройки на списъка 
със символи в раздела „Котировки“.. 

 Accounts — управление на 
сметки. 

 Settings — отваря настройките на 
MetaTrader 5 за Android. 

 About — допълнителна 
информация за програмата. 
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XVIII. Сметки 
Тази секция Ви позволява да управлявате Вашата сметка. За да я отворите, натиснете 

„Меню“ в някой раздел на MetaTrader5 за Android, и изберете "  Accounts". 
 

Номерът на свързаната сметка се показва в 
горната част на прозореца. Под свързването 
са показани и параметрите: 

 Traffic — количество входящ и 
изходящ трафик за сегашната сесия с 
MetaTrader 5 за Android. 

 Server — името на сървъра, към 
когото е свързан терминалът. 

 Point — името на точката за достъп, 
през която терминалът е свързан към 
сървъра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Управляване на сметка 
Всяка сметка, която се използва за свързване се записва в списъка. За да се свържете 
към избрана, натиснете върху нея и изберете „Login” от контекстуалното меню. 
 

 Добавяне на сметки — за да отворите демо сметка или да се свържете 

използвайки данни от вече отворена такава, натиснете  в горната част на 
прозореца.  

 

 Изтриване на сметки — за да изтриете сметка от списъка, отворете 
контекстуалното меню, като натиснете и задържите върху сметката. След това 
натиснете „Delete”. 

 
Офлайн модул 
Офлайн модулът Ви позволява да виждате различна информация в самостоятелен 
модул, без необходимостта от използване на интернет връзка: 

 Сегашни позиции и чакащи поръчки 

 Заредени графики 

 История на търговските операции, отваряна преди 

 Информация за символите 

За да активирате офлайн модула, натиснете “Menu” и изберете "  Go offline". След 
това сметката вече не е свързана към сървъра. 
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Контекстуално меню 
За да отворите контекстуалното меню, натиснете и задръжте върху сметката за 
секунда. Менюто включва следните команди: 

 Login — свързване към избрана сметка. 

 Delete — изтриване на избранта сметка. 

 The Menu button 

 Бутонът „Меню“ на вашето устройство отваря менюто за допълнителни команди: 

 Go offline — преминете към офлайн режим. 
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Откриване на Демо сметка 
В мобилната платформа MetaTrader 5 за Android можете да работите с два вида 
сметки: демонстрация (демо) и реална. Демо сметките предоставят възможността да 
работите в тренировъчен модул, позволявайки да тествате стратегии за търговия. Те 
имат същите функции като реалните. Разликата е, че демо сметка може да бъде 
отворена без инвестиция, което също означава, че не можете да спечелите от нея. 
 

За да отворите демо сметка, натиснете в страницата за управление на сметка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В този прозорец, изберете „Отвори демо сметка“ (Open demo account) 
 
Избиране на сървър 

 
В тази стъпка избирате сървъра на  Евро-
Финанс: EuroFinance Server. 
 
За да изберете сървър, натиснете върху него. 
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Параметри на сметката 

 
 
В тази стъпка задавате следните параметри на 
сметката: 

 Name — пълното име на потребителя, не 
по-малко от 8 символа. 

 Phone — телефон за контакт, в 
международен формат. Например, 
+359888123456. 

 E-mail — e-mail адрес, например: 
"ivan@ivan.bg". 

 Account type — изберете вид сметка. 

 Leverage — съотношението между заети 
и притежавани средства за търговия. 

 Deposit — първоначалният депозит в 
базова валута. 

 
 
 
 

За да отворите сметка, натиснете „Register” в горната част на прозореца. 
 
Финализиране на регистрацията по сметка 
 

След известно време демо сметката ще ви 
бъде прехвърлена. Параметрите ще Ви бъдат 
изобразени, както е показано на картинката. 

 Name— името на притежателя. 

 Account type — видът на сметката и 
нивото на ливъридж. 

 Deposit — първоначалният депозит. 

 Login — номер на откритата сметка. 

 Password — парола за достъп до 
сметката. Това е главна (master) 
парола, която Ви позволява да 
извършвате търговски операции.. 

 Investor — инвеститорска парола. Това 
Ви позволява да се свържете, 
използвайки сметката, да виждате 
нейния статут, да анализирате 
динамиките в цените, но не и да 
търгувате. 

 
 

If you have any problems with registration, please contact the Euro-Finance technical 
support team. 
Using the "Copy to clipboard" button, you can copy the parameters of the opened account 
to clipboard in order to save them in any other application. 
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To complete the account opening process and connect to it, tap "Done" at the bottom of the 
window. 
Свързване на сметка 
За да се свържете към сметка Ви трябват потребителско име и парола на вече открита 
сметка. Има два вида достъп до сметка, които се предлагат в MetaTrader 5 за Android: 
собственик и инвеститор. Авторизация използвайки главната парола Ви дава пълен 
достъп до търговския терминал. Когато използвате авторизация като инвеститор, 
можете да видите статута на сметката и да анализирате цените, но не и да търгувате. 
Инвеститорският достъп е подходящ начин за демонстриране процеса на търгуване.  
 

За да се свържете към сметка, натиснете  в страницата за управление на сметка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В този прозорец натиснете „Свързване със съществуваща сметка“ (Login with existing 
account) 
Избиране на сървър 

 
 
 
 
В тази стъпка избирате сървъра на Евро-Финанс: 
EuroFinance Server. 
 
За да изберете сървър, натиснете върху него. 
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Влизане в сметка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В тази стъпка, въведете следните параметри: 

 Login — номерът на сметката, която искате да използвате. 

 Password — главна или инвеститорска парола на сметката. 

 Server — наименованието на сървъра. 
 

Ако селектирате опцията „Save Password”, следващият път ще бъдете свързани 
автоматично, без да е необходимо да въвеждате парола. Ако го премахнете, всеки път 
трябва да въвеждате паролата, за да може да влезете в сметката си. 

 
За да се свържете, натиснете „Login” в долната част на прозореца. 
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XIX. Настройки 

За да отидете в настройките, натиснете меню и изберете " Settings". 
 
 
Следните настройки са достъпни тук: 

 Advanced mode — сменяйте 
между пълно и редуцирано 
показване на информацията в 
менюто „Котировки“. Ако 
включите разширеното 
показване, ще видите 
допълнителна информация за 
символите: спред, време, най-
високи и ниски цени. В 
опростената версия ще видите 
само цени Купува и Продава. 

 

 Line type — изберете вида на 
графиките: 

 

 Bar chart — показва графиката 
като поредица от блокчета. 

 

 Candlestick — показва 
графиката като поредица от 
японски свещи. 

 

 Line chart — показва графиката като пречупена линия, която свързва цените на 
затваряне. 
 

 Show volumes — настройки за обем:  

 Don't show volumes – не показва обем 

 Show tick volumes – показва текущи обеми 

 Show real volumes – показва реалните обеми 
 

 Show trade levels — когато тази опция е активирана, всички позиции и чакащи 
поръчки за дадения символ са показани на неговата графика. Търговските 
операции са изобразени като линии, с подписи върху нивата на цените, на 
които са били извършени. 
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XX. Версия за таблет   
 

MetaTrader 5 за Android има интерфейс адаптиран за таблети. Интерфейсът се 
използва автоматично, когато стартирате апликацията на този вид устройства.  

Функционалността за смартфон и таблет версията е идентична. Въпреки това, има 
малка разлика в местоположението на някои елементи по интерфейса. Тази 
секция предоставя обяснителни картини за версията за таблет МetaTrader 5 за 
Android. 

 

1. Общи функции 

 

 

1. Управление на акаунта 

2. Хронология 

3. Котировки 

4. Управление на инструменти 

5. Графични функции 
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2. Управление на акаунта 

 

 

1. Настоящ акаунт 

2. Меню за управление (отваряне с натискане върху настоящ акаунт) 

3. Добавяне на акаунт 

4. Вход за съществуващ акаунт (отваряне с натискане върху бутона „Създаване 
на акаунт“) 

5. Откриване на демо сметка (отваряне с натискане върху бутона „Създаване на 
акаунт“) 
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1. Меню за допълнителни функции: управление на сертификат, управление на 
парола, настройки за MetaTrader 5 за Android, повече за програмата 

2. Управление на сертификат за разширена оторизация ( отваряне с натискане 
на бутон „Сертификати“ в меню за допълнителни функции) 

3. Промяна на парола на съществуващ акаунт (отваряне с натискане на бутон 
„Промяна на парола“ в меню за допълнителни функции) 

4. Настройки на MetaTrader 5 за Android (отваряне с натискане на бутон 
„Настройки“ в меню за допълнителни настройки) 
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3. Котировки 

 

 

1. Информация за цените на инструмента 

2. Подменю инструменти(отваряне с натискане на инструмента): въвеждане на 
нова поръчка, отваряне на графика, отваряне настройки на инструмента, 
избoр между опростена и подробна визуализация 

 

4. Управление на инструменти 
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1. Изход от настройки на инструмента 

2. Списък с инструменти 

3. Свойства на инструментите (отваряне с натискане на инструмент от списъка) 

4. Добавяне на инструмент 

5. Изтриване на инструмент 

 

5. Търговия 

 

 

1. Състояние на акаунта 

2. Разширен изглед на позиция(отваряне с избиране на позиция от списъка) 

3. Чакаща попръчка 

4. Подменю с позиции и поръчки (отваряне с  натискане на позицията или 
поръчката от списъка): затваряне на позиция, нова поръчка за същия 
инструмент, промяна на поръчка/позиция 

 
 
 
 
 
 

 
 

Евро-Финанс 
Бул. Христофор Колумб №43, ет.5, София 1592, 

тел.: 0700 156 56; факс: (02) 981 14 96 
support@eurofinance.bg; www.eurofinance.bg   

mailto:support@eurofinance.bg
http://www.eurofinance.bg/

