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1.Въведение 

Добре дошли в програмата за търговия CTrader®, предоставяща Ви възможност 

за търговия на БФБ-София АД. Всичко от което се нуждаете за да стартирате 

CTrader®, е достъп до Internet. 

CapmanTrader® е интернет базирана платформа,която не изисква инсталиране  

на Вашия компютър или мобилен телефон. 

Този наръчник е предназначен да Ви запознае с наличната функционалност и 

начина наработа с Програмата.  

2.Вход в системата 

2.1.Предоставяне на потребителско име и парола 

За да откриете реална сметка в CTrader® е необходимо да подпишете договор с 

Капман АД. В него ще посочите електронния си адрес (e-mail), на който ще 
получите автоматично генерирано от сървър писмо, съдържащо парола и 

потребителско име.  
 

2.2.Стартиране на CTrader® 

Стартирането на CTrader® се осъществява посредством следния адрес:  
https://trade.capman.bg 

След визуализиране на екран изискващ въвеждане на информация, въведете 

предоставения Ви UserName и Password. 
*След като влезнете за първи път в сметката си, e препоръчително да  

промените паролата си.  При смяна на паролата обърнете внимание, че новата 
парола трябва да отговаря на следните изисквания: 

 

https://trade.capman.bg/
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✓ Да съдържа минимум 6 символа 

✓ Да съдържа задължително поне една малка буква, голяма буква и цифра 
( при желание, може да съдържа и други специални значи – „?”, “@”, “!” и др.,) 

 
 

3. Персонализиране на работното пространство 

При стартиране на платформата, ще Ви се отвори стандартното работно 
пространство на платформата CTrader. Изгледът може да бъде персонализиран, 

така че да отговаря на вашите изисквания. Всеки един прозорец или меню може 
да бъде преместен, премахнат, увеличен или намален. Също така можете да 

добавяте допълнителни прозорци, които да персонализирате по Ваш вкус. 

 

 

 

4.Преглед на екраните за търговия 

При първоначалното отваряне на CapmanTrader®,първо се появява Layout по 

подразбиране. Системата притежава седем главни компонента: 

➢ ПрозорецЕмисии*; 

➢ Новини; 
➢ Ордери и портфейл; 

➢ Всички сделки; 
➢ Всички емисии; 

➢ Въвеждане на нов ордер; 
➢ Графики. 
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4.1. Прозорец Емисии 

Това е основният прозорец, който предоставя пазарна информация за избраните 
от Вас инструменти.  

Възможно е отварянето и запазването на повече от един такъв прозорец, като в 

зависимост от настройките би могло да се наблюдава една или повече емиси и 

ценни книжа. Бихте могли да премахнете определени информационни колони, 
както и да намалите, разширите и позиционирате екарана съгласно Вашите 

предпочитания.  

 

Премахването или добавянето  на колони може да се извърши чрез позициони-

ране на мишката върху дадена колона на прозореца. От падащото меню чрез 
поставяне или премахване на отметка,  се елеминират или добавят колони, 

които потребителят предпочита. 
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Стандартно всяка позиция се визуализира в дълбочина до пет ценови нива, 

което е валидно само за емисии търгувани на БФБ-София АД. 

С десен клик на мишката върху избрана емисия се визуализира меню, от което 

може да се избере опция “дълбочина на пазара”. В новопоявилия се прозорец 
ще се визуализират всички активни поръчки«купува/продава» за дадената 

емисия. Информацията в прозореца е статична и за да бъде обновена,трябва 

да се актуализира чрез натискане на бутона в горната лява част на прозореца. 

Описаната функция не е налична за межународни пазари. 
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Чрез бутона “L”в горната лява част на екрана той се отключва и е възможно да 
бъдат разместени колоните. Съседният бутон вдясно е за обновяване на 

информацията на екрана. Не е необходимо това да бъде извършвано от 
потребителя, освен при извънредни ситуации. В зависимост от това, дали 

потребителят предпочита да избере предварително обособени емисии в даден 
профил, или само една емисия, е необходимо да даде отметка в “Profile”или 

“Instr”. При избор на една емисия по подразбиране, при въвеждане на символ 
се предоставя информация за всички ценни книжа, които отговарят на 

критерия. Търсенето на емисии ценни книжа се извършва само чрез кода им в 

ХЕТRА или друг код. 

 

Прозорецът предоставя чрез колона “Статус“ информация за индикативна 
цена, количество и излишък във фазите на откриващия и закриващия 

търговската сесия аукцион,както и когато възникне прекъсване на търговията 
поради нестабилност на цена (VOLA).Описаната функция не е налична за 

межународни пазари. 

Повече информация по въпроса може да намерите на: 

• Търговски сесии на БФБ-София АД: http://www.bse-

sofia.bg/?page=TradingSessions 
• Модел на търговия на БФБ-София АД: http://www.bse-

sofia.bg/?page=TradingMethod 
 

4.2.Новини 

Прозорецът предоставя информация за системни съобщения в XETRA,касаеща 

търгуваните емисии, както и информация от други източници.  

http://www.bse-sofia.bg/?page=TradingSessions
http://www.bse-sofia.bg/?page=TradingSessions
http://www.bse-sofia.bg/?page=TradingMethod
http://www.bse-sofia.bg/?page=TradingMethod
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4.3.Ордери и портфейл 

Прозорецът  „Ордери и портфейл” съдържа информация късаеща инвидуално 
дадения потребител.Настройките са аналогични като при останалите прозорци 

и има възможност за индивидуална конфигурация. Съдържа четири тага: 

1. Моите сделки; 
2. Ордери; 

3. Портфолио; 

4. Пари. 

4.3.1. Моите сделки 

Съдържа информация за сключените от 

потребителя сделки, които са в период на 
сетълмент. Бихте могли да премахнете 

определени информационни колони, както и да 
намалите, разширите и позиционирате екарана 

съгласно вашите предпочитания. Премахването 
на колони може да се извърши чрез 

позициониране на мишката върху дадена колона 
на прозореца. От падащото меню чрез отмятане 

се елеминират колони,които потребителят не 
желае да присъстват. Чрез бутона “L”в горната 

лява част на екрана той се отключва и е 

възможно да бъдат разместени колоните. 
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4.3.2. Ордери 

Съдържа информация за активните ордери в системата, подадени от потребителя 

Аналогично, възможно е преместването и премахването на колони, подобно на 

останалите прозорци в системата. 

Отмяна на поръчка се 
осъществява след маркирането 

на същата и натискане на 
бутон “Изтрий” или “Cancel”, 

който е в лентата над 
колоните. Възможна е групова 

отмяна на поръчки. Системата 
позволява модифицирането на 

вече въведени ордери със 
стандартно зададени стойности 

Предоставена е възможност 

всеки потребител да зададе 
предварително размера на 

изменението, като стойностите не могат да бъдат повече от пет положителни 
или отрицателни изменения. Модификацията на вече зададен ордер става чрез 

маркиране на ордера и натискане на бутона със стойността, с която потребителя 

иска да бъде изменен. 

4.3.3. Портфолио 

Съдържа информация за притежаваните от потребителя ценни книжа. Когато се 
подаде поръчка за продажба на книжа, същите се блокират, без значение дали 

ордерът ще доведе до незабавна сделка или е “извън“ пазара. 

4.3.4. Пари 

Съдържа информация за притежаваните от потребителя парични средства - тези 
в период на сетълмент или блокирани по подадени ордери за покупка. Както и 

при останалите прозорци, съществува възможност за конфигуриране на 

колоните. 

4.4.Всички сделки 

Прозорецът предоставя информация за сключените сделки на регулиран пазар. 
Предоставена е възможност потребителя да премахва или размества дадени 

колкони, както и да следи за сключени сделки по определена емисия  през 
търговската сесия. Филтрирането на сделките за дадена емисия става със 

двойно натискане на десен бутон на мишката върху сделка с ценната книга. В 

полето над колоните в прозореца след напис“Filter” се визуализира кода на 
ценната книга за която изискваме информация. Премахването на филтъра 

става с еднократно натискане на бутона с кода на ценната книга.  
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Обновяването на екрана е автоматично и не изисква извършване на ръчна 

актуализация. Не е наличен за межународни пазари. 

4.5.Всички емисии 

Прозорецът предоставя информация за регистрираните емисии книжа,допуснати 

за търговия.  

 

 

 

 

Информацията може 

да бъде изискана 

както по код на кни-
гата в XETRA, така и 

с код от RTS или ISIN 

код.  

 

 

 

 

 

 

 

С десен бутон на мишката е възможно 
да се добави дадената ценна книга в 

даден профил на потребителя или да 

бъде премахната от такъв. 
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4.6.Въвеждане на нов ордер 

Чрез двойно натискане на ляв бутон на мишката върху избрана от Вас позиция 

в прозорец “Емисии“ се визуализира прозорец, попълнен с данни за ценната 

книга.  

В зависимост от това, 

дали поръчката е 

„продава“ или „купува” 
екранът е оцветен в 

зелен или червен цвят. 
Възможно е чрез натис-

кане на тага в горната 
част на екрана да бъде 

променен типът на 
ордера от „продава“ 

към „купува“ и обратно.  

При подаване на ор-

дер,системата ограни-
чава потребителя до 

размера на активите, 
които притежава. 

Стандартно валидно-
стта на лимитираните 

и „айсберг“ поръчки е 
за дадената търговска 

сесия, като максимал-
ният срок на валид-

ност е 360 дни. 

4.6.1.Поддържани от Платформата поръчки 

Платформата поддържа следните видове поръчки: 

1. Лимитирани 

Поръчка при която потребителят определя  конкретната цена на която желае 
поръчката да бъде изпълнена. Поръчките се изпълняват по цена, равна на 

посочената или на по-добра.  
 

2. Пазарни 

Поръчки които се изпълняват по текущата пазарна цена и имат за цел да 

осигурят възможност да се използва моментната конюнктура и равнище на 
цените. Пазарната цена се определя в зависимост от активните насрещни 

поръчки. 
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3. Айсберг поръчки 
 

Вид разновидност на лимитиран ордер, но 
с възможност да бъде въведена поръчка за 

покупко-продажба на големи обеми от 
ценни книжа, които обаче да се 

изпълняват на предварително определени 
части. Особеност на айсберг поръчките е 

въвеждането им като лимитиран ордер с 
общ обем (прикрит) и върхов (пиков) обем, 

който е видим за пазара. Минималният 
обем на айсберг поръчка е 1000 (хиляда) 

единици, а минималният връх на 
поръчката не може да бъде за по-малко от 

100 (сто) единици.При изпълнение на 

всяка от видимите върхови (пикови) части 
от айсберг поръчката, тя автоматично се 

въвежда с нов видим връх и така до 
изчерпване на целия обем на поръчката. 

Всяка следваща част се въвежда с ново 
време на въвеждане и се нарежда като 

последна на даденото ценово ниво в 
случай, че има поръчки на други 

участници- тоест губи приоритета си на 
първа по време. При аукцион айсберг поръчките участват с пълния си обем. 

4.6.2. Допълнителни условия към поръчки в условие на 
непрекъсната търговия 

Този вид допълнителни условия са 
приложими спрямо пазарните поръчки и 

лимитираните поръчки при непрекъсната 
търговия. В търговската платформа 

същите се избират от поле „ExRestr“ на 
прозореца за въвеждане на поръчки. 

 
1. Поръчките от тип„веднага или 

никога“ (immediate-or-cancel, IOC) се 

изпълняват незабавно и в пълен обем или 
във възможно най-пълен обем. 

Неизпълнената част от поръчката тип ІОС 
се изтрива, без да се въвежда в системата. 

 
2. Поръчките от тип„всичко или нищо“ 

(fill-or-kill, FOK) се изпълняват незабавно и 
в пълен обем или изобщо не се изпълня-

ват. Ако поръчката не може да бъде 
изпълнена незабавно и в пълен обем, тя 

се изтрива, без да се въвежда в системата. 
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3.Лимитирани стоп ордери 

За разлика от лимитираните поръчки,при този вид потребителят указва стоп 
цена. И когато същата  бъде достигната или надхвърлена при стоп поръчки 

"купува" и съответно спадне под указаното при стоп поръчки "продава", стоп 
поръчката автоматично се въвежда в систематакато лимитирана поръчка.  

Въведените ордери са валидни при всички фази на търговските сесии в XETRA. 

4.7.Графики 

Предоставят информация освен графично и със стойности зададен емитент или 

борсов индекс. 

5.Системни настройки 

С натискане на бутона TRADER във визуализираното меню, освен посочените по-
горе прозорци, в дясната част на екрана се визуализират следните тагове: 

 
1.Профили / Profiles 

2.Запази разположението / Save leyout 
3.Парола / ChengePwd 

4.Начален профил / Default leyout 
5.Изход / Logout 

6.Относно продукта / About 
7.Local log 

5.1.Функция„Профили / Profiles“ 

Прозорецът предоставя възможност за селектира-нето на дадени емитенти в 

група. При стартирането се визуализира прозорец, състоящ се условно от две 
части. Чрез бутон “Add” създавате профил, след което следва да дадете име на 

профила. Няма ограничения относно броя на регистрираните профили.  
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Добавяне на емитенти във вече създаден профил е възможно по два начина: 

-С натискане на ляв 

бутон на мишката върху 
даден профил имате 

възможност в долната 
част на прозореца да 

добавите или извадите 
дадени емитенти от 

избрания профил. 

-В прозорец Емисии 

след като сте избрали 
даден емитент, с натис-

кане на десен бутон на 
мишката имате възмож-

ност да го добавите или 
премахнете от дадения 

профил. 

5.2. Функция „Запази разпопожението” / Save layout 

С натискането му запазвате извършеното оразмеряване и настройки на 

платформата. 

5.3. Опция „Парола” / Change Pwd 

Чрез прозореца извършвате промяна на Вашата парола за достъп до CTrader®. 

5.4. Опция „Начален профил”/ Default leyout 

Зарежда стандартно оразмерен екран с основни прозорци, предоставящи 

пазарна информация. 

5.5. Бутон „Изход” / Logout 

Чрез него напускате CTrader®. 

5.6. Бутон „Относно продукта” / About 

Предоставя информация за текущата версия. 

5.7. Прозорец „Local log” 

Чрез него предоставяте информация за евентуални грешки, които са настъпили 
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във Вашата платформа. Изпращането на информация до нас 
става чрез натиска-не на бутон „Send Log to server”, след което може да 

затворите прозореца. 


