
 



 2 

Обекти във Visual Basic for Applications (VBA) 

за MS Excel 2013 

В този справочник са разгледани накратко най-често използваните обекти в 

програма на VBA в MS Excel 2013. Много от описаните възможности са 

налични и във версии на MS Excel 2007 и по-нови, като някои ги има и в 

по-стари версии и е възможно да има дребни разлики в реализацията им в 

различните версии. 
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Обектен модел на VBA в MS Excel 2013 

Езикът за програмиране VBA, който е вграден във всички по-нови версии на MS 

Office, е Обектно ориентиран. Обектът представлява подробно документиран и 

вече компилиран програмен код и данни, който се използва от програмиста за 

решаване на голямо разнообразие от задачи и изпълнение на различни действия 

в средата на MS Excel 2013. Всеки обект съдържа членове (members), които се 

разделят на методи (methods) и характеристики (properties). Чрез методите се 

изпълняват различни действия за този обект, а характеристиките са публичните 

данни, които той предоставя. Възможно е характеристика да съдържа прости 

данни, като числови, текстови и др., но може и да е друг обект, т.е. Също така 

някои характеристики могат да бъдат променяни, а други не (read only). Освен 

характеристики и методи, някои обекти може да имат и събития (events). 

Събитията възникват при определени обстоятелства и в общия случай не могат 

да бъдат предвидени във времето. Всяко събитие си има процедура за обработка 

имаща специфично име, която процедура автоматично се стартира при 

възникване на събитието. 

Обектният модел е йерархичен, като някои обекти наследяват характеристиките 

и методите на други обекти. 

Съвкупност от няколко еднотипни обекти се нарича колекция (collection). 

Например Windows е колекцията, която съдържа всички обекти от тип Window, 

в MS Excel, т.е. това са всичките съществуващи прозорци, видими или скрити, в 

даден момент. По същество колекциите също са обекти. Прието е имената на 

колекциите да са множествено число на името на обекта, който съдържат. 

Обектите и колекциите в стандартната инсталация на MS Excel 2013 са около 

300, като всеки от тях има много характеристики и методи, а всеки метод, 

подобно на функциите, може да има много аргументи (параметри), влияещи на 

изпълнението му. В този справочник са описани само най-често използваните в 

практиката обекти, с отделни кратки примери. 

Подробна информация и повече примери могат да бъдат намерени в документа 

“Excel VBA reference (Office 2013)” свободно достъпен на сайта: 

https://msdn.microsoft.com на английски език, както и в помощната 

информация към стандартната инсталация на MS Excel 2013. 
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Често използвани обекти във VBA MS Excel 2013 

Дадени са кратки описания на най-често използваните обекти и техните по-

важни и полезни характеристики и методи, като някои са подкрепени с 

конкретни примери.  

Range обект 

Представлява клетка, ред, колона или избрани клетки обединени в един и 

повече непрекъснати блока. Това е най-често използваният обект от 

програмиста, като с него може да се прави всичко с клетките. Има 100 

характеристики (properties), 80 метода (methods). 

Характеристики (properties) на обект Range: 

 Address 

Връща стойност от тип String, която представлява референция към 

диапазон в смисъла на езика на макросите. 

Пример: 

Worksheets("Tax").Cells(1,2).Address(RowAbsolute:=False) 

Връща стринг съдържащ “$A2”. Това е референция към клетката от 

първа колона, втори ред от лист с име Tax от колекцията Worksheets на 

работните листове в текущия файл. 

 Cells 

Връща обект от тип Range, съдържащ всички клетки в лист. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Cells(5, 3).Font.Size = 14 

Задава размер на шрифта 14 пункта на клетка в 3-та колона 5-ти ред от 

лист с име Sheet1 от колекцията Worksheets на листовете в текущия файл. 

Тук се има предвид, че работният лист също представлява обект от тип 

Range, най-големият възможен.  

 Columns 

Връща обект от тип Range, който представлява колоните от зададен 

диапазон. 

Пример: 

Range("myRange").Columns(2).Value = 35 
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Задава стойност 35 на всички клетки от втората колона на предварително 

дефиниран диапазон с име myRange. 

 ColumnWidth 

Връща или установява ширина на всички колони от указан диапазон. 

 Count или CountLarge 

Връща число представляващо броя на клетките в диапазона. 

 CurrentArray 

Връща обект от тип Range представляващ целия масив, чийто член е 

указаната клетка. 

Пример: 

ActiveCell.CurrentArray.Select 

Този предполага, че е избрана клетка А2 на текущия лист е член на вече 

дефиниран масив съдържащ всички клетки от А1 до А10. Примерът 

избира всички клетки A1:A10, чрез метода Select. 

 CurrentRegion 

Връща обект Range който представлява текущо избрания диапазон. Той е 

ограничен от произволна комбинация от празни колони и редове. 

 Dependents 

Връща обект Range представляващ всички клетки зависими от дадена 

клетка. Dependents работи само за активния лист и не може да 

проследява външни зависимости. 

Пример: 

Избира всички зависими от A1 клетки на лист Sheet1. 

Worksheets("Sheet1").Activate 

Range("A1").Dependents.Select 

 Precedents 

Връща обект Range представляващ всички клетки, от които дадена 

клетка е зависима. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Activate  

Range("A1").Precedents.Select 

Избира всички клетки от Sheet1, от които е зависима А1. 
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 DisplayFormat 

Връща обект от тип DisplayFormat, който съдържа параметрите на 

форматирането на указан диапазон. 

 EntireColumn 

Връща обект Range съдържащ всички колони на зададен диапазон. 

Пример: 

ActiveCell.EntireColumn.Cells(1, 1).Value = 6 

Присвоява стойност 6 на първата клетка от колоната съдържаща 

активната клетка. 

 EntireRow 

Връща обект Range съдържащ всички редове на зададен диапазон. 

Аналогично на EntireColumn. 

 FormatConditions 

Връща колекция обекти FormatConditions, които представляват 

условните формати приложени на зададен диапазон. 

Пример: 

Модифицира втория от зададените условни формати за диапазона 

E1:E10. 

Worksheets(1).Range("e1:e10").FormatConditions(2) _ 

 .Modify xlCellValue, xlLess, "=$a$1" 

 Formula 

Връща или установява стойност от тип Variant, която представлява 

формула в стил A1 съобразно макро езика. 

Пример: 

Worksheets("Sheet3").Range("A2").Formula = "=$A$4+$B$10" 

Установява формулата зададена с абсолютни адреси =$A$4+$B$10 в 

клетка А2 на третия лист. 

  FormulaR1C1 

Подобно на характеристиакта Formula, връща или установява стойност 

от тип Variant, която представлява формула, но в стил R1C1, съобразно 

макро езика. 
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 HasFormula 

Връща True, ако всички клетки в зададения диапазон съдържат формули 

или False, ако никоя клетка не съдържа формула, а само данни или е 

празна. И връща null във всички останали случаи. 

 Height 

Връща или установява височината на зададен диапазон измерен в 

пунктове (points = 1/72”). 

 Hidden 

Връща или установява стойност True или False, която показва дали 

редове или колони от зададения диапазон са скрити в режим „заключен 

лист“ (locked). 

 Locked 

Връща или установява True или False, което указва дали диапазонът е 

заключен или не. 

 NumberFormat и NumberFormatLocal 

Връща или установява стойност от тип Variant представляваща числовия 

формат на клетките в зададен диапазон. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Range("A17").NumberFormat = "General" 

Worksheets("Sheet2").Rows(1).NumberFormat = "hh:mm:ss"  

Worksheets("Sheet3").Columns("C"). _  

NumberFormat = "$#,##0.00_);[Red]($#,##0.00)" 

Установява общ (general) формат на клетка А17 от първия лист. 

Установява формат на часа на всички клетки от първи ред на втория 

лист. Установява валутен числов формат с червено оцветяване на 

отрицателните числа на всички клетки от колона С на третия лист. 

 PivotCell, PivotField, PivotItem и PivotTable 

Тези характеристики се използват за управление на обобщаващи таблици 

PivotTable. 

 Rows 

Връща обект от тип Range, който съдържа всички редове от зададен 

диапазон. 

 Text 

Връща или установява текста на избран обект.  
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 Validation 

Връща обект от тип Validation, чрез чийто характеристики могат да бъдат 

променяни правилата за валидация на клетките от зададен диапазон. 

 Value и Value2 

Връща или установява стойност на клетките от зададен диапазон. Value2 

характеристиката не приема стойности от тип валута и дата. 

 Width 

Връща визуалната ширина на зададения диапазон. 

 Worksheet 

Връща обект от тип Worksheet съдържащ зададения диапазон. 
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Методи (methods) на обект Range: 

 Activate 

Активира единична клетка, която трябва да е сред текущо избраните. За 

избор на множество клетки от диапазон се изполва метода Select. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Activate  

Range("A1:C3").Select  

Range("B2").Activate 

Активира първия лист, избира диапазон A1:C3 и активира клетка B2. 

 AddComment 

Добавя коментар на зададения диапазон. 

Пример: 

Worksheets(2).Range("E5:E10").AddComment "Продажби" 

Добавя коментар "Продажби" на диапазона E5:E10 от втория лист. 

 AdvancedFilter 

Филтрира или копира данни от лист въз основа на диапазон критерий.  

Пример: 

Range("mySalesDB").AdvancedFilter _  

 Action:=xlFilterInPlace, _  

 CriteriaRange:=Range("Criteria") 

Филтрира база данни наречена mySalesDB използвайки критерий зададен 

във вече дефиниран диапазон с име Criteria. Използвана е стойност 

параметър за действието xlFilterInPlace, който казва, че данните 

ще си останат на място и няма да бъдат копирани на ново място. 

 AutoFill 

Изпълнява автоматично запълване на клетки от зададен диапазон с 

редица от числа. 

Пример: 

Set sourceRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:A2") 

Set fillRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:A8") 

sourceRange.AutoFill Destination:=fillRange 
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Предполага се, че клетки A1 и A2 са вече запълнени с числата съответно 

3 и 4. Тогава диапазон A1:A8 ще бъде запълнен с числовата редица 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10. 

 AutoFilter 

Филтрира списък с помощта на функционалността AutoFilter на MS 

Excel. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Range("A1").AutoFilter _  

 field:=1, _  

 Criteria1:="Иван", _  

 VisibleDropDown:=False 

Този пример филтрира вече готов списък започващ от клетка А1 на лист 

с име Sheet1, като показва само полетата, които са равни на „Иван“. 

 Calculate 

Изпълнява изчисленията във всички отворени Excel-ски файлове или 

зададен лист или зададен диапазон. 

Примери: 

Application.Calculate 

Изпълнява изчисленията във всички отворени Excel-ски файлове. 

Worksheets(1).Calculate 

Изпълнява изчисленията в първия лист на текущия отворен файл. 

Worksheets(3).Rows(2).Calculate 

Изпълнява изчисленията в диапазон определен от втория ред на третия 

лист от текущия отворен файл. 

 Clear 

Изчиства данни, формули и форматиране на всички клетки от зададен 

диапазон. 

Пример: 

Worksheets("Sheet2").Range("A2:B15").Clear 

Изчиства клетките на диапазона A2:B15 от лист с име Sheet2. 

 ClearComments 

Изчиства коментарите от клетките на зададен диапазон. 
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 ClearContents 

Изчиства формулите и данните от зададен диапазон, но не засяга 

съществуващото форматиране. 

 ClearFormats 

Изчиства форматирането на клетките в зададен диапазон, но не засяга 

съществуващите формули и данни.. 

 ClearHyperlinks 

Премахва всички хипервръзки (hyperlinks) от зададения диапазон. 

 ClearNotes 

Изчиства писмени и звукови бележки от всички клетки на зададения 

диапазон. 

 ColumnDifferences 

Връща диапазон, който съдържа разликите на всяка клетка от зададен 

диапазон със зададена единична клетка. 

 Consolidate 

Консолидира данни от няколко диапазона на няколко листа в единичен 

диапазон на единичен лист. Адресирането на диапазоните трябва да е в 

стил R1C1. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Range("A1").Consolidate _  

 Sources:=Array("Sheet2!R1C1:R37C6", 

"Sheet3!R1C1:R37C6"), _  

 Function:=xlSum 

Консолидира данните от зададени диапазони от втория и третия лист в 

първия лист, като използва функцията за сумиране Sum.. 

 Copy 

Копира съдържанието на зададен диапазон в клипборда на Windows. 

 Cut 

Премества съдържанието на зададен диапазон в клипборда на Windows 

или в друг зададен диапазон. 

 DataSeries 

Създава серии от данни в зададения диапазон. 
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Пример: 

Set dateRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:A12") 

Worksheets("Sheet1").Range("A1").Formula = "01-JAN-2015" 

dateRange.DataSeries Type:=xlChronological, Date:=xlMonth 

Създава серия от данни от тип дата в диапазона A1:A12 на първия лист, 

започвайки от 1 януари 2015 и със стъпка един месец. Т.е. това са всички 

първи числа на месеца до края на годината. 

 Delete 

Изтрива указания диапазон. Може да се зададе как останалите клетки ще 

заемат мястото на изтритите. Различно е от метода Clear. 

 FillDown, FillLeft, FillRight и FillUp 

Тези методи запълват зададен диапазон вървейки по клетките в указаната 

посока със съдържанието и форматирането на началната клетка. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Range("A1:A10").FillUp 

Запълва диапазона A1:A10 отдолу нагоре със съдържанието и 

форматирането на клетка А10. 

 Find, FindNext и FindPrevious 

Тези методи се използват за търсене на информация в зададения 

диапазон. 

 Insert 

Вмъква клетка или диапазон в лист, като нужното място се освобождава 

чрез преместване на съществуващите клетки в указаната посока. 

 ListNames 

Поставя (paste) списък от дефинираните нескрити имена в листа, 

започвайки от първата клетка на указания диапазон. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Range("A1").ListNames 

Поставя лист от дефинираните имена в първия лист, като започва от 

клетка А1 надолу. 

 Merge 

Слива клетките на указания диапазон в една клетка.. 
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 Parse 

Разделя зададения едноколонен диапазон на няколко съседни колони, 

според указани правила, които се задават със средни скоби [ ].. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Columns("A").Parse _  

 parseLine:="[xxx] [xxxxx]", _  

 destination:=Worksheets("Sheet1").Range("B1") 

Разделя всяка клетка на колоната A на две клетки, едната от които 

съдържа първите 3 символа от съответната клетка на колона А, а втората 

съдържа следващите 5 символа. Резултатът се помества в диапазон 

започващ от клетка B1. 

 PasteSpecial 

Взима диапазон от клипборда на Windows и го поставя в указан диапазон 

на указан лист. (вж. методи Copy и Cut). 

 PrintOut 

Отпечатва указания диапазон. 

 Select 

Избира (маркира) зададения диапазон.. 

 Sort 

Сортира стойностите в зададения диапазон по указани ключове и 

критерии. 

 SpecialCells 

Връща диапазон, съдържащ всички клетки отговарящи на зададен 

критерий.  

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Activate 

ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Activate 

Активира всички клетки от първия лист, които съдържат формули. 

 TextToColumns 

Мощен метод, който анализира колона съдържаща текстови данни, 

според зададени правила и я разпределя в няколко колони.. 
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 UnMerge 

Разделя вече слети клетки (merged cells) от зададен диапазон. 
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Worksheet обект 

Представлява лист. Този обект е член на колекцията Worksheets, която съдържа 

всички листове таблици в Excel-ски файл, както и на колекцията Sheets, която 

съдържа и листове с графики и диаграми, освен таблиците. Всъщност обектът 

Worksheet е и обект от тип Range, макар състоящ се от всички клетки в листа, не 

само клетките, които се използват и следователно съдържа и характеристики и 

методи на Range. Има над 50 характеристики (properties) и 30 метода (methods). 

За разлика от други обекти, Worksheet има не само характеристики и методи, но 

и събития (events), 17 на брой. 

Характеристики (properties) на обект Worksheet: 

 AutoFilter 

Връща обект AutoFilter, ако е включен режим на филтриране. 

Пример: 

Dim W1 As Worksheet  

Dim returnValue As AutoFilter  

Set W1 = Worksheets(1) 

returnValue = W1.AutoFilter 

Присвоява на променливата returnValue обекта AutoFilter за първия лист. 

 Cells 

Връща обект от тип Range съдържащ всички клетки на зададения лист. 

Пример: 

With Worksheets("Sheet2").Cells.Font  

    .Name = "Arial"  

    .Size = 10  

End With 

Задава шрифт Arial с размер 10 пункта на всички клетки от втория лист. 

 CircularReference 

Връща обект Range, съдържащ първата циркулярна зависимост между 

клетки, ако има такава. Всички циркулярни зависимости трябва да бъдат 

намерени и отстранени преди изчисленията. 

Пример: 

Worksheets("Sheet3").CircularReference.Select 

Избира първата клетка на първата циркулярна зависимост от третия лист. 
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 Columns 

Връща Range обект съдърщащ всички колони на активния лист. Ако този 

лист не е таблица, а диаграма, то връща грешка. 

 Comments 

Връща колекция Comments, съдържаща обекти от тип Comment, 

съдържащи всички коментари в листа. 

 ConsolidationFunction, ConsolidationOptions и ConsolidationSources  

Тези характеристики съдържат идентификатор на функцията, опциите и 

листовете източници, въз основа, на които е извършена текущата 

консолидация на данни. 

 CustomProperties 

Връща или установява дефинирани от потребителя характеристики на 

зададения лист, в свободен текст, с цел поясняване на целите на листа. 

Всяка потребителска характеристика си има членове Name иValue.  

Например може да се зададе на потребителска характеристика: 
Name := "Company" 

Value := "Aula" 

 EnableAutoFilter 

Връща или установява режим на автоматично филтриране в зададения 

лист. Допустими стойности True или False. 

 EnableCalculation 

Връща или установява режим на автоматично преизчисляване в 

зададения лист. Допустими стойности True или False. 

 EnableFormatConditionsCalculation 

Връща или установява режим на автоматично условно форматиране в 

зададения лист. Допустими стойности True или False. 

 EnablePivotTable 

Връща или установява режим на управление чрез PivotTable, когато е 

включен режим на потребителски интефейс в зададения лист. Допустими 

стойности True или False. 

 EnableSelection 

Връща или установява какво може да бъде избрано в зададения лист. 

Възможностите са: всичко може да бъде избирано, нищо не може да бъде 

избирано и само незаключените клетки могат да бъдат избирани. 
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 FilterMode 

Връща стойност дали е включен режим филтриране за зададения лист. 

True или False. 

 Hyperlinks 

Връща колекция от обекти от тип Hyperlink, който съдържа всички 

хипервръзки в зададения лист. 

 Index 

Връща цяло число, което показва поредния номер на таб, в който се 

показва листът със зададено име в Excel. Най-левият таб е номер 1 и.т.н. 

 ListObjects 

Връща колекция от обекти от тип ListObject съдържаща всички 

дефинирани списъци в зададения лист. 

 Name 

Връща или установява името на зададен лист. Например новосъздадени 

листове имат по подразбиране имена "Sheet1", "Sheet2", "Sheet3" и.т.н. и 

те могат да бъдат преименувани по-удобни и смислени.  

 Next 

Връща обект Worksheet, който е следващият лист от текущата колекция 

листове. 

 Previous 

Връща обект Worksheet, който е предишният лист от текущата колекция 

листове. 

 ProtectContents 

Връща True или False дали съдържанието на зададеният лист е защитено. 

Самото защитаване става с изпълнение на метода Protect. 

 Protection 

Връща обект от тип Protection съдържащ параметрите на текущата 

защита на зададения лист. 

 ProtectionMode 

Връща стойност показваща дали защитата е включена в режим 

потребителски интерфейс за зададения лист. 
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 Range 

Много често използвана характеристика на листа. Връща обект от тип 

Range съдържащ зададени клетки от зададения лист. 

Пример: 

For Each c in Worksheets("Sheet2").Range("A1:D12")  

 If c.Value < 0.5 Then  

   c.Value = 0  

 End If  

Next c 

Изпълнява цикъл за всички клетки от зададения диапазон от втория лист 

и ако клетка има стойност по-малка от 0.5, то тя става нула. 

 Rows 

Връща обект от тип Range съдържащ всички редове от зададения лист. 

 Sort 

Връща обект от тип Sort, .който се използва за сортиране на данни в 

избран диапазон от зададения лист. 

 Tab 

Връща обект от тип Tab за зададения лист.. 

Пример: 

Dim W1 As Worksheet 

 

Set W1 = Worksheets("Sheet1") 

W1.Tab.Color = RGB(255, 0, 0) 

Задава червен цвят под текста на таба на лист с име Sheet1. 

 Type 

Връща типа на зададения лист. Типовете листове се представят, чрез 

дефинирани константи и могат да бъдат:  

Диаграма 

Диалог 

Макро лист, международен, създаден в MS Excel 4 

Макро лист, създаден в MS Excel 4 

Таблица (лист) 
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 UsedRange 

Връща обект от тип Range съдържащ само използваните клетки от 

зададения лист. Т.е. клетките, които имат стойност, формула, 

форматиране или изобщо са променение по някакъв начин след 

създаване на листа. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Activate 

ActiveSheet.UsedRange.Select 

Активира лист с име Sheet1 и избира диапазона съдържащ само 

използвани клетки. 

 Visible 

Връща стойност от тип XlSheetVisibility, която показва дали зададеният 

лист е видим или е скрит. 
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Методи (methods) на обект Worksheet: 

 Activate 

Активира зададения лист. 

 Calculate 

Изпълнява изчисленията. Този метод може да се приложи на всички 

листове от файла, само на зададен лист или на зададен диапазон от 

зададен лист 

 Copy 

Копира зададения лист на друго място в текущия файл. 

 Delete 

Изтрива (унищожава) зададения лист. 

 ExportAsFixedFormat 

Експортира (записва) зададения лист в текстови файл с указан фиксиран 

формат. 

 Paste и PasteSpecial 

Тези методи поставят данните взети от клипборда в зададения лист. 

 PivotTables 

Връща колекция обекти или единичен обект от тип PivotTable, 

съществуващи в зададения лист. Тези обекти могат да управляват и 

променят обобщаващи таблици създадени чрез средството PivoTable на 

MS Excel. 

 PrintOut 

Отпечатва зададения лист или част от него със зададени параметри. 

 Protect 

Защитава зададения лист. Има различни параметри на защитата: с 

парола, забрана за редактиране, забрана за форматиране, забрана за 

филтриране на данни и др. 

 SaveAs 

Записва зададения лист като файл на Excel с указано име. Този метод има 

множество аргументи, които позволяват да се укаже формата на файла, 



 21 

националната кодова таблица на текстовете в него, да се направи 

резервно копие, да се защити с парола и др.  

 Select 

Избира зададения лист. 

 ShowAllData 

Прави видими редовете които са били скрити чрез филтриране. 

 ShowDataForm 

Показва диалоговата форма за въвеждане на данни, асоцирана със 

зададения лист. Тази форма може да е автоматично създадена от Excel 

въз основа на съдържанието на съществуващите клетки в листа или може 

да е създадена от потребителя за специфична цел. Също така може и да 

липсва. 

 Unprotect 

Премахва защитата зададения лист. 
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Събития (events) на обект Worksheet: 

 Activate 

Възниква, когато зададеният лист бъде активиран. 

Пример за процедурата обработваща това събитие:: 

Private Sub Worksheet_Activate() 

   Range("a1:b10").Sort Key1:=Range("a1"), _ 

                        Order1:=xlAscending 

End Sub 

Когато потрбителят активира листа, в който е дефинирата тази 

процедура, автоматично ще се сортира диапазонът A1:B10, по ключ 

колона А, във възходящ ред. 

 BeforeDelete 

Възниква преди зададеният лист да бъде изтрит. 

 BeforeDoubleClick 

Възниква преди да бъде изпълнено подразбиращото се действие, което 

обработва двойното кликане с левия бутон на мишката, когато курсорът 

и е върху зададения лист. 

Пример за процедурата обработваща това събитие:: 

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick( _ 

ByVal Target As Range, _ 

Cancel As Boolean) 

 

  Target.Cells.Font.Color = RGB(255, 0, 0) 

   

End Sub 

 При двойно кликане върху листа, цветът на шрифта на най-близката до 

курсора клетка се установява на червен чрез функцията RGB. 

 BeforeDoubleClick 

Възниква преди да бъде изпълнено подразбиращото се действие, което 

обработва единичното кликане с десния бутон на мишката, когато 

курсорът и е върху зададения лист. 

 Calculate 

Възниква след като зададеният лист е изчислен. 
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 Change 

Възниква след като клетка или клетки са променени в зададения работен 

лист. Промяната може да е следствие на действие на потребителя или 

предизвикана от външна връзка към клетки от листа. 

Пример за процедурата обработваща това събитие:: 

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 

    Target.Font.FontStyle = "Bold" 

End Sub 

Задава удебелен шрифт (bold) на променените клетки. 

 Deactivate 

Възниква след като зададения лист бъде деактивиран. 

 PivotTableAfterValueChange, 

PivotTableBeforeAllocateChanges, 

PivotTableBeforeCommitChanges, 

PivotTableBeforeDiscardChanges, 

PivotTableChangeSync, 

PivotTableUpdate 

Събития възникващи в различни ситуации при работа с обобщаващи 

таблици PivotTable. 

 SelectionChange 

Възниква се променя изборът (маркиране) на клетки от зададения лист. 

Пример за процедурата обработваща това събитие:: 

Private Sub Worksheet_SelectionChange( _ 

          ByVal Target As Range)  

 With ActiveWindow  

 .ScrollRow = Target.Row  

 .ScrollColumn = Target.Column  

 End With  

End Sub 

Скролира зададения лист на екрана, докато избраният диапазон застане 

горе ляво. 
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Worksheets колекция от обекти 

Представлява всички листове от файла на Excel.  

Характеристики (properties) на колекция Worksheets: 

 Application 

Връща обект от тип Aplication, който съдържа MS Excel приложението 

(програмата), която е отворила и управлява зададената колекция. 

 Count 

Връща броя обекти (листове), съдържащ се в зададената колекция. 

 Item 

Връща единичен обект от тип Worksheet, който е член на зададената 

колекция. 

Пример: 

    Dim WS As Sheets 

    Dim W1 As Worksheet 

     

    Set WS = ActiveWorkbook.Worksheets 

    Set W1 = WS.Item(1) 

Присвоява на променливата W1 обекта представляващ първия от 

колекцията листове от активния файл на Excel. Тук за колекцията е 

използван по-общият тип Sheets, тъй като файлът може да съдържа и 

листове с диаграми освен с таблици. 

 Parent 

Връща обект от тип Workbook, който съдържа зададената колекция от 

листове. 

 Visible 

Връща или установява дали зададената колекция от листове е видима или 

не. True или False. 
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Методи (methods) на колекция Worksheets: 

 Add 

Добавя нов обект лист от тип таблица, диаграма или макроси към 

зададената колекция от листове. След успешно добавяне, новият лист 

става активен. 

 Add2 

Добавя нов обект лист от тип диаграма към зададената колекция от 

листове. След успешно добавяне, новият лист става активен. Използва се 

само за колекция от листове от тип Charts (диаграми). 

 Copy 

Копира зададен лист от зададената колекция, на зададено място. 

expression.Copy(Before, After) 

expression е променлива от тип Worksheets обект. 

Само един от аргументите Before (преди) и After (след) може да бъде 

зададен. 

Пример: 

Worksheets("Sheet1").Copy After:=Worksheets("Sheet5") 

Копира лист с името Sheet1 от текущата колекция листове, като вмъква 

копието след листа с името Sheet5. 

 Delete 

Изтрива (унищожава) зададен лист от колекцията. 

 FillAcrossSheets 

Копира съдържанието на зададен диапазон от зададен лист, в други 

листове на същото местоположение. 

Пример: 

X = Array("Sheet2", "Sheet5", "Sheet7")  

Sheets(X).FillAcrossSheets _  

 Worksheets("Sheet1").Range("A1:C5") 

Тук е дефиниран масив Х, който съдържа само листовете с имена 

Sheet2", "Sheet5", "Sheet7. В тях се копира диапазонът A1:C5 Взет от 

Sheet1. 
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 Move 

Премества зададен лист на ново място във файла на Excel. 

 PrintOut 

Отпечатва зададения лист от колекцията, с различни опции. 

 Select 

Избира зададен лист от колекцията, с различни опции. 



 27 

WorksheetFunction обект 

Представлява обект, чрез чиито методи се осъществява достъпът до функциите 

в лист на Excel от програма на VBA, които са около 400 на брой. Този обект е 

характеристика на обект Application. 

Характеристики (properties) на обект WorksheetFunction: 

 Application 

Връща обект от тип Aplication, който съдържа MS Excel приложението 

(програмата), която е отворила и управлява зададения обект. 

 Parent 

Връща обект, който съдържа зададения обект WorksheetFunction. 

Методи (methods) на обект WorksheetFunction: 

Всички методи на този обект представляват имената на функциите 

достъпни в лист таблица на MS Excel. 

Пример: 

    Dim X, Y As Double 

     

    X = 15.24 

    Y = Application.WorksheetFunction.Even(X) 

Извиква функция Even на листа, която закръглява аргумент реално число 

до най-близкото четно цяло число. Тук Y=16. 
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Workbook обект 

Представлява обект съдържащ отворения файл на MS Excel. Член е на 

колекциятя Workbooks, съдържаща всички отворени файлове на MS Excel. Има 

над 100 характеристики, 60 метода и 40 събития (events). 

Характеристики (properties) на обект Workbook: 

 ActiveChart 

Връща обект от тип Chart, който съдържа активния лист-диаграма от  

зададения Workbook обект. 

 ActiveSheet 

Връща обект от тип Sheet, който съдържа активния лист-таблица от  

зададения Workbook обект. 

 CalculationVersion, CheckCompatibility, Excel8CompatibilityMode и 

AccuracyVersion 

Тези характеристики се използват, когато е необходимо програма на 

VBA да управлява файлове създадени с различни версии на MS Excel. 

 Charts 

Връща колекция от тип Sheets, която съдържа всички листове-диаграми в 

зададения Workbook обект. 

 Colors 

Връща или сменя цветовете съдържащи се в палитрата използвана в 

зададения обект Wokrbook. Тези цветове са стойности на функцията 

RGB() и са 56 на брой.  

 CommandBars 

Връща обект от тип CommandBars, чрез който може да се управлява вида 

и поведението на лентите с командни бутони за зададения обект 

Workbook. 

 CreateBackup 

Ако му се зададе True, то се създава резервно копие (backup) на файла 

при записване.  

 DefaultPivotTableStyle 

Връща или установява подразбиращия се стил за обобщаващи таблици 

PivotTable от зададения обект Workbook. 
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 DefaultTableStyle 

Връща или установява подразбиращия се стил за лист-таблица от 

зададения обект Workbook. 

 FileFormat 

Връща типа на файла съдържащ зададения обект Workbook. 

 FullName 

Връща пълния път и името на файла записан на диска, който съдържа 

зададения обект Workbook. String. 

Пример: 

    Dim WB As Workbook 

    Dim S As String 

     

    Set WB = ActiveWorkbook 

    S = WB.FullName 

 HasVBProject 

Връща дали зададения обект Workbook съдържа проект на VBA. True или 

False. 

 Name 

 Връща само името на файла съдържащ зададения обект Workbook. 

 Parent 

Връща обект, който съдържа зададения обект WorksheetFunction. 

 Password 

Връща или установява паролата за зададения обект Workbook. String. 

 Path 

 Връща само дисковия път към файла съдържащ зададения обект 

Workbook. 

 Saved 

Връща дали зададения обект Workbook e записан на диска като файл или 

не е, след като е бил променен. True или False. 
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 Sheets 

Връща колекцията от всички листове, които могат да бъдат таблици 

(Worksheet), диаграми (Charts) и макро, съдържащи се в зададения обект 

Workbook. 

 Styles 

Връща колекцията от всички стилове за форматиране, съдържащи се в 

зададения обект Workbook. 

 VBProject 

Връща обект от тип VBProject za зададения обект Workbook. 

 Windows 

Връща колекцията от всички прозорци, съдържащи се в зададения обект 

Workbook. 

 Worksheets 

Връща колекцията от тип Sheets от всички листове-таблици съдържащи 

се в зададения обект Workbook. Тази характеристика не връща листовете 

с макроси във формат Excel 4.  

Методи (methods) на обект Workbook: 

 Activate 

Активира първия прозорец от зададения Workbook обект. 

 Close 

Затваря зададения обект Workbook 

С аргументите може да се укаже дали да се записват промените или да се 

игнорират, както и да се укаже име на файл. 

Пример: 

Workbooks("BOOK1.XLS").Close SaveChanges:=True 

.Затваря Workbook обект съдържащ се в колекцията Workbooks, като 

преди това записва  промените във файл BOOK1.XLS. 

 DeleteNumberFormat 

Премахва дефиниран от потребителя числов формат от зададения 

Workbook обект. 
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Пример: 

ActiveWorkbook.DeleteNumberFormat("000-00-0000") 

Премахва потребителския числов формат "000-00-0000", който е бил 

дефиниран в активния Workbook обект. 

 ExportAsFixedFormat 

Записва зададения Workbook обект като файл във формат PDF или XPS. 

 MergeWorkbook 

Слива Workbook обект записан в указан файл с друг отворен Workbook 

обект. 

 NewWindow 

Отваря зададения Workbook обект в нов прозорец 

Пример: 

ActiveWorkbook.NewWindow 

 PrintOut 

Отпечатва зададения Workbook обект според указани опции. 

 Protect 

Защитава (заключва) зададения Workbook обект с парола или без. 

 RefreshAll 

Обновява всички външни данни и PivotTable обобщаващи таблици 

свързани със зададения Workbook обект 

Пример: 

Workbooks(2).RefreshAll 

 ResetColors 

Връща цветовета в палитрата към техните подразбиращи се стойности за 

зададения Workbook. 

 Save 

Записва промените извършени в зададения Workbook обект във файла. 
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 SaveAs 

Записва промените извършени в зададения Workbook обект във файл с 

ново име. 

 SaveCopyAs 

Записва промените извършени в зададения Workbook обект във файл с 

ново име, но не променя съответния обект в оперативната памет. 

 ToggleFormsDesign 

Включва или изключва режим дизайн за формите в зададения Workbook. 

 Unprotect 

Снема защитата/отключва зададения Workbook. 

Събития (events) на обект Workbook: 

 Activate 

Възниква, когато бъде активиран зададения Workbook обект. 

 AfterSave 

Възниква след като бъде записан във файл зададения Workbook обект. 

 BeforeClose 

Възниква преди да бъде затворен зададения Workbook обект. 

Пример за процедура обработваща това събитие: 

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel as Boolean)  

 If Me.Saved = False Then Me.Save  

End Sub 

Винаги записва промените във файл при опит за затваряне, без да пита. 

 BeforePrint 

Възниква преди да бъде отпечатан зададения Workbook обект. 

 BeforeSave 

Възниква преди да бъде записан във файл зададения Workbook обект. 

 Deactivate 

Възниква преди да бъде деактивиран зададения Workbook обект. 
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Пример за процедура обработваща това събитие: 

Private Sub Workbook_Deactivate()  

 Application.Windows.Arrange xlArrangeStyleTiled  

End Sub 

Аранжира отворените прозорци с цел прегледност, след деактивиране на 

зададения Workbook обект. 

 NewChart 

Възниква след като бъде създаден новa диаграма в зададения Workbook 

обект. 

 NewSheet 

Възниква след като бъде създаден нов лист в зададения Workbook обект. 

 Open 

Възниква след като бъде отворен зададения Workbook обект. 

Пример за процедура обработваща това събитие: 

Private Sub Workbook_Open()  

 Application.WindowState = xlMaximized  

End Sub 

Автоматично максимизира прозореца, в който е отворен зададения 

Workbook обект. 

 SheetActivate 

Възниква, когато е активиран произволен лист от зададения Workbook 

обект. 

Пример за процедура обработваща това събитие: 

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)  

 MsgBox Sh.Name  

End Sub 

Извежда съобщение с името на лист, след като бъде активиран.. 

 SheetBeforeDelete 

Възниква преди да бъде премахнат листът от зададения Workbook обект. 

 SheetBeforeDoubleClick 

Възниква преди да бъде извикана подразбиращата се процедура, която 

обработва двойно кликане с левия бутон на мишката за зададения 

Workbook обект. 
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 SheetBeforeRightClick 

Възниква преди да бъде извикана подразбиращата се процедура, която 

обработва единично кликане с десния бутон на мишката за зададения 

Workbook обект. 

Пример за процедура обработваща това събитие: 
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick( _ 

ByVal Sh As Object, _  

ByVal Target As Range, ByVal Cancel As Boolean)  

 Cancel = True  

End Sub 

Стандартно подразбиращата се процедура обработваща това събитие 

извежда кратко меню при кликане с десния бутон в клетка от лист. Така 

написана горната процедура забранява това меню и то не се извежда. 

 SheetCalculate 

Възниква, когато произволен лист е изчислен или са актуализирани 

данни в основата на някоя диаграма в зададения Workbook обект. 

Пример за процедура обработваща това събитие: 

Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)  

 With Worksheets(1)  

 .Range("a1:a100").Sort Key1:=.Range("a1")  

 End With  

End Sub 

След изчисление на произволен лист, тази процедура сортира в 

подразбиращ се ред диапазона A1:A100 от първия лист. 

 SheetChange 

Възниква, когато произволен лист е променен от зададения Workbook 

обект. 

 SheetDeactivate 

Възниква, когато е деактивиран произволен лист от зададения Workbook 

обект. 
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 PivotTableCloseConnection 

PivotTableOpenConnection 

SheetPivotTableAfterValueChange 

SheetPivotTableBeforeAllocateChanges 

SheetPivotTableBeforeCommitChanges 

SheetPivotTableBeforeDiscardChanges 

SheetPivotTableChangeSync 

SheetPivotTableUpdate 

Тези събития възникват при работа с обобщаващи таблици PivotTable в  

зададения Workbook обект. 

 SheetSelectionChange 

Възниква, когато е променана избраната област в произволен лист на 

зададения Workbook обект. 

 WindowActivate 

Възниква, когато е активиран произволен прозорец на зададения 

Workbook обект. 

 WindowDeactivate 

Възниква, когато е деактивиран произволен прозорец на зададения 

Workbook обект. 

 WindowResize 

Възниква, когато са променени размерите на произволен прозорец на 

зададения Workbook обект. 
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Application обект 

Представлява обект съдържащ самата програма (приложение) MS Excel. Има 

над 200 характеристики, 50 метода и над 40 събития (events). 

Характеристики (properties) на обект Application: 

 ActiveCell 

Връща обект от тип Range, който съдържа активната клетка-от активния 

прозорец или указан прозорец на обекта Application. 

Пример: 
Application.ActiveWindow.ActiveCell 

 ActiveChart 

Връща обект от тип Chart, който съдържа активната диаграма на обекта 

Application. 

 ActivePrinter 

Връща String, името на текущия принтер на обекта Application. 

 ActiveSheet 

Връща обекта съдържащ активния лист на обекта Application. 

 ActiveWindow 

Връща обекта съдържащ активния прозорец на обекта Application. 

 ActiveWorkbook 

Връща обект от тип Workbook, който съдържа активния файл на обекта 

Application. С MS Excel могат да се отворят няколко файла, един от които 

е активен. 

Пример: 

MsgBox "Active workbook is " & ActiveWorkbook.Name 

Извежда съобщение с името на активния файл. 

 AlertBeforeOverwriting 

Ако има стойност True, то ще се извежда предупредително съобщение 

при опит за промяна на непразни клетки чрез влачене и пускане (drag and 

drop). 
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 AskToUpdateLinks 

Ако има стойност True, то потребителят ще бъде запитан дали да се 

актуализират данните през външните връзки, ако има такива. При False 

се актуализират автоматично. 

 CalculateBeforeSave 

Ако се зададе стойност True, то файловете автоматично се изчисляват 

преди да бъдат записани на диска. 

 Calculation 

Връща или задава режима на изчисление за обекта Application. Може да 

бъде един от трите: MS Excel управлява изчислението, Потребителят 

управлява изчислението и MS Excel управлява изчислението, но 

ингорира промените в листовете. 

 CalculationInterruptKey 

Връща или задава клавиша, който може да прекъсне изчислението. Може 

да е ESC, произволен клавиш или никой клавиш. 

 CalculationState 

Връща състоянието на процеса на изчисление в този момент. Може да е 

едно от трите състояния: Изчислението се изпълнява в момента, 

Изчислението е приключено и Има промени влияещи на изчислението, 

но то все още не е стартирано. 

 Caption 

Връща или установява текста на заглавието на прозореца на MS Excel. 

Пример: 

Application.Caption = "Aula Registration System" 

 CellDragAndDrop 

Връща или задава дали е позволено редактиране с мишката на клетки в 

режим "влачене и пускане" (drag and drop)  за обекта Application. True 

значи е позволено или False в противен случай. 

 Cells 

Връща обект от тип Range, който съдържа всички клетки-от активния 

лист на обекта Application. 
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 Charts 

Връща обект от тип Sheets колекция, който съдържа всички диаграми от 

активния файл на обекта Application. 

 Cursor 

Връща или задава вида на курсора на мишката. 

 CustomListCount 

Връща броя на създадените потребителски списъци в обекта Application. 

 DecimalSeparator 

Връща или задава символа представляващ десетичен разделител при 

числата за обекта Application. 

 DefaultFilePath 

Връща или задава подразбиращия се дисков път за работа с файлове за 

обекта Application. 

 DefaultSaveFormat 

Връща или задава подразбиращия формат при запис на файлове за обекта 

Application. 

 Dialogs 

Връща колекция от тип Dialogs, която съдържа вградените диалози в MS 

Excel 

Пример: 

 dlgAnswer = Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show 

Показва диалога за отваряне на файл. 

 DisplayCommentIndicator 

Връща или задава режима на показване на коментарите и индикаторите 

на клетките. 

 DisplayDocumentActionTaskPane 

Връща състоянието или задава дали да се показва панелът за задачи (task 

pane). 
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 DisplayFormulaBar 

Връща състоянието или задава дали да се показва панелът за редактиране 

на формули (formula bar). 

 DisplayFullScreen 

Връща състоянието или задава дали MS Excel да бъде в режим пълен 

екран (full screen). 

 DisplayFunctionToolTips 

Връща състоянието или задава дали да има подсказки при въвеждане 

имена на функции (tool tips). 

 DisplayScrollBars 

Скрива или показва скролиращите ленти (scroll bars) на всички прозорци 

на MS Excel. True или False. 

 DisplayStatusBar 

Скрива или показва реда на състоянието (status bar) MS Excel. True или 

False. 

 EditDirectlyInCell 

Задава дали е разрешено директното редактиране вътре в клетката. 

 EnableEvents 

Разрешава или забранява събитията за обекта Application. True или False. 

 ExtendList 

True, ако MS Excel допълва автоматично форматирането и формулите, 

когато нови данни са добавени към списък. False в противен случай. 

 FileDialog 

Връща обект от тип FileDialog, представляващ файлов диалог, който 

може да бъде показан на потребителя. 

 FindFormat и ReplaceFormat 

Връща или задава формата на клетки, който да бъде търсен или заменян в 

зададен лист. 

 FixedDecimal и FixedDecimalPlaces 

Тези характеристики са за установяване формата на нововъведените 

данни в клетки като десетични числа с фиксирана точност. 
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 Height, Width, Left, Top 

Тези характеристики връщат или задават височината и 

местоположението в графични точки на прозореца на MS Excel. 

 Interactive 

True, ако MS Excel e в интерактивен режим (това е по подразбиране). 

False в противен случай и тогава потребителят не може да въвежда или 

данни с клавиатура или мишка, но може да отговаря на диалозите 

показани, чрез програмен код на VBA. 

 International и LanguageSettings 

Връщат информация за регионалните настройки в MS Excel. 

 MeasurementUnit 

Връща или задава подразбиращата се единица за дължина. 

 MouseAvailable 

Връща дали има работеща мишка. True или False. 

 Name 

Връща името на зададения обект Application.  

 Names 

Връща колекция съдържаща всички имена на обекти в активния обект 

Workbook.  

 OperatingSystem 

Връща String съдържащ името, версията и разредността на 

операционната система, която се използва в момента. 

 Path 

Връща дисковия път към изпълнимия файл съдържащ обекта Application. 

 ReferenceStyle 

Връща или задава стила на адресиране на клетките, който може да е xlA1 

или xlR1C1 

 Rows 

Връща колекция от тип Rows, която съдържа всички редове на активния 

лист. 
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 ScreenUpdating 

Връща или задава дали да се обновява екрана. True или False. 

 Selection 

Връща избрания обект в активния прозорец на зададен Application обект.. 

 Sheets 

Връща колекция от тип Sheets, която съдържа всички листове на 

активния файл. 

 ShowToolTips 

Връща или задава дали да се показват подсказките (tool tips). 

 StandardFont и StandardFontSize 

Връща или задава подразбиращия се шрифт и неговия размер за 

клетките. 

 StatusBar 

Връща или задава String, чието съдържание да се изпише долу на статус 

реда 

Пример: 

Application.DisplayStatusBar = True  

Application.StatusBar = "Моля, изчакайте ..." 

Показва реда, за всеки случай, ако е бил скрит и изписва указания текст 

на него. 

 ThisCell 

Връща клетка, в която потребителска функция (UDF) е била изпълнена 

от обект Range. 

 ThisWorkbook 

Връща Workbook обект, в който се изпълнява текущият програмен код на 

VBA. 

 ThousandsSeparator 

Връща или задава разделител между трицифрените групи на цялата част 

на десетично число. 
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 UserControl 

True, ако приложението е видимо или е било стартирано от потребителя. 

False, ако приложението е създадено и стартирано от програма на VBA 

 UserName 

Връща или задава името на текущия потребител. String 

 Version 

Връща версията на MS Excel, която се използва в момента. 

 Visible 

Връща или задава дали зададеният обект Application е видим или не. True 

или False. 

 Windows 

Връща колекцията Windows от всички прозорци съдържащи се в зададен 

обект Application. 

 WindowState 

Връща или задава състоянието на прозорец от зададен обект Application. 

Пример: 

With ActiveWindow  

 .WindowState = xlNormal  

 .Top = 10  

 .Left = 10  

 .Height = Application.UsableHeight -20  

 .Width = Application.UsableWidth -20  

End With 

Позиционира активния прозорец на 10 точки отгоре и отляво и задава 

височина и ширина с 20 точки по-малки от допустимите такива.  

 Workbooks 

Връща колекцията от обекти Workbooks, които се съдържат в зададен 

обект Application. 



 43 

 WorksheetFunction 

Връща обект от тип WorksheetFunction. 

Пример: 

Set myRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:C10")  

answer = Application.WorksheetFunction.Min(myRange) 

Задава обект myRange и в него намира минималната стойност, чрез 

Excel-ската функция Min. 

 Worksheets 

 Връща колекцията от обекти Worksheets от активния файл за за 

зададения обект Application. 
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Методи (methods) на обект Application: 

 ActivateMicrosoftApp 

Активира приложение на пакета MS Office (Excel, Word, Access, 

Schedule, Outlook, PowerPoint, FoxPro), ако е пуснато в момента. Ако не 

работи в момента, то го стартира.  

Пример: 

Application.AddCustomList Array("ябълки", "круши", _  

 "боровинки", "ягоди") 

 AddCustomList 

Добавя списък дефиниран от потребителя.  

Пример: 

Application.ActivateMicrosoftApp xlMicrosoftWord 

Активира или стартира MS Word. 

 Calculate 

Стартира изчислението във всички отворени файлове или в указан лист 

на указан файл или на указан диапазон от лист. 

 CalculateFull 

Стартира изчислението във всички отворени файлове. 

 CalculateFullRebuild 

Стартира изчислението във всички отворени файлове, като задължително 

обновява всички зависимости преди това. 

 CheckAbort 

Спира изчислението, ако се изпълнява в момента. 

 ConvertFormula 

Конвертира адресацията на формула между стиловете A1 и R1C1. 

 ActivateMicrosoftApp 

Активира приложение на пакета MS Office (Excel, Word, Access, 

Schedule, Outlook, PowerPoint, FoxPro), ако е пуснато в момента. Ако не 

работи в момента, то го стартира.  
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Пример: 

Application.ActivateMicrosoftApp xlMicrosoftWord 

Активира или стартира MS Word. 

 CentimetersToPoints, InchesToPoints 

Методи за конвертиране на дължини в пунктове (points, 1pt = 0.035cm) 

 DeleteCustomList 

Премахва съществуващ списък дефиниран от потребителя. 

 DoubleClick 

Eквивалентно на двойно кликане с левия бутон на мишката..  

Пример: 

Application.ActivateMicrosoftApp xlMicrosoftWord 

Активира или стартира MS Word. 

 ExecuteExcel4Macro 

Изпълнява макрос записан в старата версия MS Excel 4. За обратна 

съвместимост. 

 FindFile 

Показва диалог за отваряне на файл.  

 GetCustomListContents 

Връща съдържанието на дефиниран от потребителя списък като масив с 

елементи от тип String. 

 GetCustomListNum 

Връща поредния номер на списък. 

 GetOpenFilename 

Показва диалог за избор и отваряне на файл и връща името му, но без да 

го отваря реално. 

 GetSaveAsFilename 

Показва диалог за избор и записване на файл и връща името му, но без да 

го записва реално. 
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 Goto 

Избира указан диапазон във файл и го активира, ако не е активен.  

Пример: 

Application.Goto ("R1C2") 

 Help 

Показва помощна информация по зададена тема. 

 InputBox 

Извежда прост диалог за въвеждане на единична стойност. Има бутони 

OK и Cancel. Връща стойността, която може число, стринг, диапазон и 

др. 

Пример: 

Worksheets("Sheet2").Activate  

Set myCell = Application.InputBox( _  

    prompt:="Select a cell", Type:=8) 

Активира втория лист и показва диалог подканващ потребителя да 

избере клетка. 

 Intersect 

Връща обект Range представляващ правоъгълно сечение на два и повече 

зададени диапазона.  

 MacroOptions 

Задава опциите на макросите. С този метод може да се покаже 

потребителска функция (UDF) по време на извеждането на диалог "Insert 

function". 

 OnKey 

Стартира указана процедура, ако бъде натиснат указан клавиш или 

клавишна комбинация.  

Пример: 

Application.OnKey "^T", "Test2" 

Стартира вече дефинираната процедура с име Test2, когато бъде 

натисната клавишната комбинация Ctrl и главно T на латиница, в 

произволен лист. 
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 OnTime 

Задава процедура да бъде изпълнена в определен момент от деня. Със 

същия метод се отменя вече зададено изпълнение. 

Пример: 

Application.OnTime TimeValue("22:30:00"), "TestFull" 

Стартира съществуващата процедура с името TestFull в 22:30ч. 

 OnUndo 

Задава процедура да бъде изпълнена, когато потребителят изпълни 

действието Undo (отмяна на последната промяна). 

 Quit 

Прекратява изпълнението на програмата MS Excel, евентуално с въпрос 

за записване на промените.  

 Run 

Стартира указан макрос или функция с указани аргументи. 

 SendKeys 

Подава указан клавиш или клавишна комбинация към MS Excel, сякаш са 

натиснати от потребителя. 

 Undo 

Извиква процедурата за отмяна на последното действие на потребителя. 

Не всички такива действия могат да се отменят. 

 Union 

Връща обект Range представляващ обединение на два и повече зададени 

диапазона.  

Пример: 

Worksheets("Sheet2").Activate 

Set bigRange = Application.Union(Range("A1:B2"), _ 

                                 Range("C3:D4")) 

bigRange.Formula = "=RAND()" 

bigRange.Select 

Активира втория лист. Обединява диапазоните A1:B2 и C3:D4, като ги 

запълва със случайни числови стойности генерирани от вградената 

функция RAND() на VBA и накрая избира големия ранг получил се от 

обединенито. 
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 Wait 

Задържа изпълнението на макрос или процедура до определено време 

(пауза). 

Пример: 

Application.Wait "19:30:00" 

Когато изпълнението на макрос стигне до този ред, то се прекратява и 

после се възобновява в 19:30ч 
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Събития (events) на обект Application: 

 AfterCalculate 

Възниква след като всички изчисления са приключили.  

 NewWorkbook 

Възниква когато е създаден нов файл на MS Excel.  

 SheetActivate 

Възниква, когато е активиран произволен лист.  

 SheetBeforeDelete 

Възниква преди да бъде премахнат произволен лист.  

 SheetBeforeDoubleClick 

Възниква преди двойно кликане с левия бутон на мишката върху 

произволен лист.  

 SheetBeforeRightClick 

Възниква преди кликане с десния бутон на мишката върху произволен 

лист.  

 SheetCalculate 

Възниква след като бъде изчислен произволен лист.  

 SheetChange 

Възниква след като бъде променен произволен лист, от потребителя или 

от външна връзка.  

 SheetDeactivate 

Възниква, когато е деактивиран произволен лист.  

 SheetSelectionChange 

Възниква след като бъде променена избраната област на произволен 

лист. Не се отнася до листовете от тип диаграма.  
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 SheetPivotTableBeforeAllocateChanges, 

SheetPivotTableBeforeCommitChanges, 

SheetPivotTableBeforeDiscardChanges, 

SheetPivotTableUpdate, 

SheetTableUpdate, 

WorkbookPivotTableCloseConnection, 

WorkbookPivotTableOpenConnection 

Тези събития възникват при работа с обобщаващи таблици PivotTable.  

 WindowActivate 

Възниква, когато е активиран произволен прозорец.  

 WindowDeactivate 

Възниква, когато е деактивиран произволен прозорец.  

 WindowResize 

Възниква, когато е променен размерът на произволен прозорец.  

 WorkbookActivate 

Възниква, когато е активиран произволен файл.  

 WindowAftersave 

Възниква след като е записан произволен файл.  

 WindowBeforeClose 

Възниква, преди да бъде затворен произволен файл. 

 WindowBeforePrint 

Възниква, преди да бъде отпечатан произволен файл. 

 WorkbookDeactivate 

Възниква, когато е деактивиран произволен файл.  

 WorkbookNewChart 

Възниква, когато е създадена нова диаграма в отворен файл.  

 WorkbookNewSheet 

Възниква, когато е създаден нов лист в отворен файл.  
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 WorkbookOpen 

Възниква, когато се отваря файл.  

Пример за процедура обработваща това събитие: 

Private Sub App_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)  

 Application.Windows.Arrange xlArrangeStyleTiled  

End Sub 

При отваряне на файл, тази процедура аранжира всички видими 

прозорци за прегледност. 

 


