
Валидиране на данни в ЕТ 

Валидирането представлява функция на Excel, която позволява въвеждане на 
ограничения за данните, които ще се въвеждат в дадена клетка. Валидирането често се 
използва при електронни формуляри, когато трябва да се направи проверка, дали 
въведените данни са коректни. 

Къде да намерим бутонът за валидиране на данни? 

 

ЗАПОМНЕТЕ: След като сте отворили свален от интернет файл е важно да кликнете върху 
бутонът Enable Еditing в жълтата лента под менюто, за да може да редактирате таблицата. 

Как да зададем условие за валидиране на данни? – видео 1 към урока> 

1. Маркираме клетките, на които искаме да зададем валидиране на данни 

2. Избираме от меню Data, бутонът Data Validation 

3. В диалоговият прозорец имаме няколко раздела: 

 Settings (Настройки) – задава се конкретно условие за валидност на 

данните; Allow – какъв тип данни може да въвеждаме в полето; Data – какви да са 

ограничителните условия. Може да се появят полета за въвеждане на най-малки 

(minimum) и най-големи (maximum) стойности 

 Input Message ( – служи за добавяне на помощно съобщение, което посочва какъв 

тип данни да се въвеждата в съответната клетка. Title – заглавие на 

съобщението; Input Message – въвежда се конкретното съобщение. 

 Error Alert – служи за задаване на съобщение, което се показва при въвеждане на 

невалидни данни. Stop – забранява въвеждането на невалидни данни в дадена 

клетка, има опции Retry (Опитай 

отново), Cancel (отказ), Help (помощ); Warning 

(Предупреждение) и Information (Информация) – предупреждава за 

въвеждане на невалидни данни без ограничаване на тяхното въвеждане. В Title се 

добавя заглавието на грешката, а в Error Message – самото съобщение за 

грешката. 

https://drive.google.com/file/d/1dsSYQwmZhUOYXAHz1-b9RRgPepnnTI06/view?usp=sharing


  Раздел Settings 

  Раздел Input Message 

Раздел Error Alert 
 



Въвеждане на типове данни: 

 Whole numbers – Цели числа в определени граници 

 Decimal – Десетични числа в определени граници 

 List – Списък с позволени стойности 

 Date – Дата в определен интервал от време 

 Time – Час в определен интервал от време 

 Text – Текст с определена дължина 

Методи за добавяне на валидност 

1. Създаване на списък с позволени стойности: – видео 2 към урока> 

 Маркираме клетките, в които искаме да добавим условие за валидност 

 Избираме от меню Data бутонът Data Validation 

 В раздел Settings, в полето Allow, избираме List (списък) 

 В полето Source изписваме списък с позволени стойности, разделени с точка и 

запетая (;) 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-cHk7t0Wh2Qi0MvZ7mFCDgQ37G8BQDrP/view?usp=sharing


 
2. Въвеждане на числа в определен интервал: 

 

Задача 1: Изтеглете и отворете файла firma.xlsx и извършете следните действия: 

 Задайте условие за валидност на данните е колона Дата на получаване, като 

датата да бъде в интервала от 1 до 5. Задайте помощно съобщение : “Въведете 

дата от 1 до 5”. Задайте съобщение за грешка “Въведете вярна дата”. 

 Създайте списък с образованието на хората, работещи във фирмата / висше, 

средно, основно/. 

 Задайте условие стойността на получаваната работна заплата да бъде в 

интервала от 500 до 1000 лв. Задайте помощно съобщение: “Въведете заплата от 

500 до 1000”. Задайте съобщение за грешка “Въведете валидна заплата”. 

 Създайте условие за валидност на данните в колона Пол, като списък с две 

позволени стойности : мъж и жена. 

 Създайте условие за валидност на данните в колона Премия, така че да не 

може да бъде повече от 300 лв. Задайте помощно съобщение: “Въведете премия 

до 300 лв”. Задайте съобщение за грешка “Въведете валидна премия”. 

Задача 2: Изтеглете и отворете файла obrazovanie.xlsx и направете следното: 

 Добавете нова колона с име Сектор на работа. 

 Създайте условие за валидност на данните в колона Сектор на работа като 

списък с позволени стойности: индустрия, селско стопанство, туризъм, 

администрация. 

 

https://drive.google.com/file/d/17aa9C5eke8Rsk59q2ag7Y_aQ57SZRiyA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lAi0mVTEx6jbxwfh304_3Slaj_8-13lM/view?usp=sharing

