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Проект: BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията 
на академичния състав в УАСГ“ 

Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 
VBA (Visual Basic for Applications) 

 
ОПИСАНИЕ 

 
Курсът е в рамките на проекта  „BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно 
израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в 
УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Участието в курса е безплатно.  
 
Обща продължителност на курса: 30 учебни часа 
 
Водещ на курса – гл.ас. арх. Стоянка Иванова 
 
За повече информация и записване: инж. Диана Ценова 
(cenova_ecc@uacg.bg) и инж. Радка Видьова (vidyova_rec@uacg.bg), 
Център за продължаващо обучение (Р205), тел. 02/ 866-6453, вътр. тел. 524. 

 
АНОТАЦИЯ 

 
за краткосрочен курс на тема “VBA за преподаватели“ 

 
VBA (съкращение от Visual Basic for Applications) е визуален обекто-
ориентиран език за програмиране от високо ниво. Той е създаден за 
разработване на офисни приложения, като работи с документите, 
създадени от продуктите, включени в Microsoft Office (MS Excel, MS Word, 
MS Access и т.н.). С негова помощ разработваните приложения в средата 
на посочените продукти изпълняват изчисления по определени от 
разработчика алгоритми и общуват с потребителя с лесен за разработване 
интерфейс. Езикът позволява създаване на отчети и доклади от 
съществуващи бази данни и графично онагледяване на получените 
резултати в средата на продуктите на MS Office.  
 
Програмите, написани на езика VBA, могат да бъдат използвани предимно 
в средата на Microsoft Office, но текстовете им с минимални корекции 
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могат да бъдат прехвърлени в средата на Visual Basic или PowerBasic. 
Езикът VBA е възприет и от много други компании: AutoDesk за създаване 
на програмни приложения в средата на AutoCAD и Revit, CSI за SAP 2000 
и др. 
 
Курсът “VBA за преподаватели” включва запознаване с програмната 
среда на VBA, основните типове данни, оператори за условно и циклично 
изпълнение, както и с организирането на подпрограми и функции и 
предаването на параметри към тях, четене и запис на данни във файлове, 
работа с обектите на MS Office и примери в средата на MS Excel.  
 
Ще бъде разгледан и т.нар “COM Automation”, който позволява различните 
приложения, поддържащи тази технология, да извикват други приложения 
или модули от тях, разширявайки по този начин стандартните задачи, 
които могат да бъдат решавани с определен вид софтуер. VBA е най-
популярната платформа за използване на “COM Automation” в задачи, 
свързани с обработка на документи или проектантска дейност. 
 
Курсът ще обогати слушателите с нови знания за вътрешния за MS Office и 
много други популярни системи език за програмиране при решаване на 
типични изчислителни задачи и умения за визуализиране на числови 
резултати в преподавателската им работа.  
 
Изискванията към участниците в курса е да притежават определена 
компютърна грамотност за работа с Windows, MS Office и неговите 
приложения. 
 

Препоръчителна литература: 
 
[1] Стивън Роман. Да напишем макроси в Excel. ИК “ЗеСТ Прес” ООД, 
София, 2004, 532 стр. 
 
[2] Excel 2003 Power Programming with VBA, John Walkenbach, Wiley 
Publishing, Inc., 2004 
 
[3] Excel 2003, Programmer's Reference, Paul T. Kimmel, John Green, Stephen 
Bullen, Rob Bovey, etc., Wiley Publishing, Inc., 2004 
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[4] Introduction VBA for AutoCAD (Mini-Guide), HYPERPics – Online 
Resource:     
http://www.hyperpics.com/eBooks/Intro_to_VBA_for_AutoCAD/Introduction_t
o_VBA_for_AutoCAD_(Mini_Guide).pdf 
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