
Подаване на заявка чрез десктоп версията на електронната платформа  
Karoll Broker за търговия на Българска Фондова Борса 

 
За да добавите борсовия код на акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ в десктоп версията на платформата 

Karoll Broker, следвате следните стъпки:  
 
От меню „Търговия“ > „Котировки“ > натискате бутон “Нов“ > създавате нов таб, който наименовате по Ваше 

усмотрение (например „Моят таб“) > отивате в новосъздадения таб „Моят таб“ и избирате бутон “Емисии“ > в полето 
за търсене на отворилия се диалогов прозерец “Емисии” записвате борсовия код на компанията WIN1  > Поставяте 
отметка (checkbox) на реда срещу тази емисия в колона „Selected“ > натискате бутон „Потвърди“. 
 

             

        

 

   



  

 

При вече добавена емисия WIN1 в таб „Моят таб“, кликате с ляв бутон на мишката на реда, в който е емисията, и 
тя се огражда с точки, след което натискате десен бутон на мишката и от контекстното меню, което се визуализира, 
избирате „Нова поръчка“ 

 

 

В прозореца „Нова поръчка“ избирате радиобутон „КУПУВА“, а прозорецът се оцветява в син цвят, след което 
избирате от падащото меню срещу „Тип поръчка“ „(L) Лимитирана“ и въвеждате в броя акции, които желаете да 
закупите в полето „Количество“, а в полето „Цена“ въвеждате цената, на която желаете да купите – в случая това 
може да бъде само и единствено 1,05 лева/акция. Не попълвате нищо в сектор „Ограничения за изпълнение“ и 
„Ограничения за търгуване“. Валидността на подаваните поръчки по подразбиране е един ден, а ако подавате 
поръчката по-рано, можете да я промените с календара до 365 дни напред във времето (от падащото меню срещу 
полето „Валидна до дата“). В случая за валидност трябва да се избере 06.06.2022.  След това поставяте отметка на 
„Подпиши декларация за цялата сесия“ и накрая натискате бутона „Потвърди“. Аналогично при пазарните поръчки, 
като там не въвеждате нищо в полето „Цена“, тъй като то е неактивно. 



 

 



 

 

 

Подадената от Вас поръчка можете да видите в меню „Търговия“ > „Поръчки“ или меню „Търговия“ > „Търсене в 
поръчки“, като статусът й след 9:30 часа на 06-06-2022 година трябва да е „Изпратена в БФБ“. От там можете да 
изтривате вече въведени поръчки. След сключена сделка информация за нея е налична от меню „Търговия“ > 
„Сделки“ или меню „Търговия“ > „Търсене в сделки“, а притежаваните финансови инструменти и парични средства 
се отчитат в „Търговия“ > „Портфейл“. 


