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Abstract 
Training in spreadsheets (SS) is a part of training 
in academic disciplines such as "Informatics" and 
"Information Technology" in agronomic fields of 
higher education in Bulgaria. Typically, the 
curriculum of these courses requires studying 
Informatics. The aim of the work is to offer 
different types of tabular tasks solved with SS, 
which can be part of the training for various 
agronomic disciplines. Such tasks include, for 
example, Processing table technological features 
of various origins or varieties of crops, sorting 
and filtering records in a warehouse, processing 
weather data an optimum diet transport task and 
other tasks in the field of Operations Research, 
Drawing establishment plan; Drawing book of 
revenues and expenses, and etc. 
 
Key words: spreadsheets, transport task, weather 
data, optimum diet, drawing establishment plan  
 
Резюме 
Обучението по електронни таблици (ЕТ) е 
част от обучението по академични дисциплини 
като „Информатика” и „Информационни 
технологии” в агрономическите специалности 
на висшите училища в България. Обикновено 
в учебния план на тези специалности 
информатичните дициплини са задължителни. 
Целта на работата е да предложи различни 
типове таблични задачи, решавани с помощта 
на ЕТ, които могат да бъдат част от 
обучението по различни агрономически 

дисциплини. Такива задачи са, например: 
Обработка на таблица с технологични 
показатели на различни произходи или 
сортове селскостопански култури; Сортировка 
и филтрация на записи в склад; Обработка на 
метеорологични данни; Съставяне на 
оптимална диета, Транспортна задача и други 
задачи от областта на Изследване на 
операциите, Съставяне на щатно разписание; 
Съставяне на книга на приходите и разходите 
и други. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Новите мащаби на развитие и разпостранение 
на информацията излизат от рамките на 
традиционните образователни програми по 
агрономическите дисциплини. Обемът от 
информация в областта на земеделските науки 
е много голям и се обновява бързо и 
практически е невъзможно всичко да се 
включи в учебното съдържание. Много нови 
направления на растениевъдните изследвания 
оказват влияние на индивидуалното и 
културно развитие на студента. В това 
информационно море за студентите е важно да 
се научат да прогнозират, организират и 
оценят пределите и възможностите на 
земеделските науки в придворната биологична 
и интегрирана градина. 
Ускореното развитие на технологиите и 
качествените промени в информационните 
носители ни дават основание да говорим за 
един нов вид стратегия на преподаване, която 
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се реализира чрез използване възможностите 
на глобалната информационна мрежа. 
Използвайки услугите на глобалната мрежа и 
програми като MS Word, MS Excel и MS 
PowerPoint, преподавателят има възможност 
да превърне процеса на обучение в атрактивно 
занимание, за което са характерни 
спонтанността на реакциите и творческата 
реакция. 
Електронното обучение има предимство, че 
може да съчетае много различни типове 
информация и да я представи в най-
подходящата форма (графика, снимка, таблица 
и др.), за да осигури по-лесно усвояване на 
учебния материал. Възможностите за 
използването на компютъра в обучението по 
аграрните науки са големи. Чрез него могат да 
се презентират, съставят и систематизират 
данни в полза на агробизнеса.  
Използването на програмите MS Word и MS 
Excel подпомага създаването на текстове, 
таблици и графики, необходими при 
съставянето и управлението на един 
агробизнес план на земеделско стопанство или 
ферма, в сферата на биологично или 
традиционно отглеждане на растения. Чрез 
препратки към специални учебни /растителни/ 
сайтове в мрежата студентите получават 
основни знания за факторите, определящи 
добивите от селскостопанските култури, 
тяхното взаимодействие и методите за най-
рационалното им използване и регулиране; за 
най-ефективно поддържане и използване на 
почвеното плодородие и съвременните методи 
и средства за борба с плевелите, както и за 
последните постижения на науката в областта 
на земеделието. Тези особености се използват 
за повишаване на общата култура на 
студентите и подпомагат за обучението им по 
определени теми от учебното съдържание. 
Информационните технологии не изместват 
старите методи, а предоставят нови 
възможности за тяхната реализация.  
Целта на настоящата разработка е да 
представи някои възможности на 
електронните таблици (ЕТ) при решаване на 
различни типове таблични задачи, които могат 
да бъдат част от обучението по различни 
агрономически дисциплини. Студентите 
трябва да съобразят и посочат „най-
подходящия” метод за съставяне на 
електронно сеитбообръщение или обработка 
на метеорологични данни в работните книги 
на MS Excel. Направените практически задачи 
се оказват удобни за студентите и специалисти 
в областта на агробизнеса, тъй като имат 
възможност да изпробват знанията си от 

конкретната предметна област. От работната 
книга - практическа задача обучаемите могат 
да влизат и в други (програмни) среди, да 
правят справки в тях, необходими им за 
съставянето на конкретно сеитбообращение, 
обработка на метеорологични данни или 
управление на агробизнеса им. Всеки един 
вариант на практическа задача е разположен 
на отделен работен лист в работните книги. 
При необходимост в лист-практическа задача 
може да се интегрира графичен обект 
(рисунка, схема, картинка и др.).  
 
ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦА С 
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
РАЗЛИЧНИ ПРОИЗХОДИ ИЛИ СОРТОВЕ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ 
В таблица на фиг. 1 са дадени обобщени 
резултатите от сравнителното изпитване на 
5 сорта захарно сорго [Върбанов 2010]. 
Началната таблица трябва да бъде обобщена с 
добавяне на редове за намиране на 
максимални, минимални и средни стойности в 
колоните.  
Освен това, на студентите може да бъде 
дадена задача да бъде форматирана таблицата, 
така, както е на печатния лист пред тях. 
 
ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦА С 
НАЛИЧНОСТИ 
Да се състави и оформи таблицата за 
наличността на видовете продукция, от 
задачата, показана на таблица 1. 
Таблица 1 Наличност в склад на видове 
продукция 
Наименование Количество Цена Търг. 

отст. 
Цена с 
ДДС 

Лопата 250 12,34 5,00%  
 

Мотика 270 15,00 5,00%  
 

Плуг 55 109,00 10,00%  
 

Брана 30 210,00 10,00%  
 

Сеялка 25 310,00 10,00%  
 

 
а) Да се попълни колонката "Цена с ДДС" = 
"Цена"*(1 - търг. отст.)*1,20 
б) Да се добави колонка 
"Общо"="Количество"*"Цена" 
в) Да се оформи ред "всичко" и да се изчисли 
общото количество на стоките в склада и 
общата им стойност. 
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ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦА “КНИГА ЗА 
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ”  
Да се състави и оформи таблица 
представляваща книга на разходите на фирма 
ЕТ "Дафна": 
а) Да се оформи шапка на таблицата, със 
следните редове: 
- КНИГА НА РАЗХОДИТЕ; 
- фирма ЕТ "Дафна" - град Добрич  Дан. номер 
188877777; 
- период: 01.01 - 31.12.2012; 
- лист 1; 
б) Да се оформят колоните на таблицата със 
следните имена: 
- №; 
- ДОКУМЕНТ; 
- РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА; 
- приходи за периода; 
- разлика приход - разход; 
в) Колона “ДОКУМЕНТ” да се разцепи на 
4 колони с етикети:  
- докум; 
- вид; 
- №; 
- дата; 
г) Колона “РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА” да се 
разцепи на 9 колони с етикети:  

- материали; 
- външни услуги; 
- разходи за персонала;  
- амортизации; 
 

- други разходи; 
- стоки; 
- извънр.разходи; 
- данъци; 
- общи разходи; 

д) Да се оформи първи ред с данни на 
таблицата ПРЕНОС; 
е) Започвайки от ред 13, въведете формулите в 
колоните: 
- "надценка" = " пр. цена" - "пок. ст-ст"; 
- "общи разходи" = SUM("материали": " пок. 
ст-ст"; "извънр. разходи"; "данъци"); 
- "разлика приход - разход" = " приходи за 
периода" - "общи разходи". 
ж) В съответните клетки от 46 оформете 
сумите по съответните колони от ред 16 до ред 
45, в клетка A46 напишете Общо за месеца:; 
з) В съответните клетки от ред 47 да се 
оформят натрупаните суми по съответните 
колони, в клетка A47 да се напишете Всичко:; 
В клетка E47 въведете формулата =E12+E46 и 
копирайте формулата в останалите клетки по 
реда; 
Примерния вид на шапката на таблицата е 
даден на фиг. 2. 
 
ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ 
МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ 
Имаме таблица (табл. 2), описваща 
количеството на валежите за три определени 
години в mm, построена възоснова на 

наблюденията на метеорологичната служба в 
град N [Гусева 1997, с. 89-91].  
В конкретната задача се определя за таблицата 
като цяло:  
- минималното количество на валежите, 
паднало за трите години; 
- общото количество валежи, паднало за трите 
години; 
- средномесечното количество на валежите от 
3-годишните наблюдения; 
- максималното количество на валежите, 
паднало за 1 месец, по резултатите от 3-
годишните наблюдения; 
- броя на засушливите месеци за 3-те години 
общо, в които са паднали по-малко от 10 мм 
валежи; 
 

Таблица 2 Количество на валежите, 
измерено от метеорологичната служба в 

град N 
Количество на валежите (mm) 

 2007 2008 2009
януари 37,2 34,5 8 
февруари 11,4 51,3 1,2 
март 16,5 20,5 3,8 
април 19,5 26,9 11,9 
май 11,7 45,5 66,3 
юни 123,1 71,5 60 
юли 57,1 152,9 50,6 
август 43,8 96,6 145,2 
септември 85,7 74,8 79,9 
октомври 86 14,5 74,9 
ноември 12,5 21 56,6 
декември 21,2 22,3 9,4 

 
Данните да се оформят в отделна таблица 
от вида на табл. 3. 
 

Таблица 3 Данни за 2007-2009 години 
Макс. кол-во валежи за 3 години (mm)   
Мин. кол-во валежи за 3 години. (mm)  
Общо кол-во на валежите за 3 години (mm)  
Средномесечно кол-во на валежите за 3 
години 

 

Кол-во на засушливите месеци (<10 mm) за
3 год. 

 

 
Иска се същите данни да се определят за всяка 
година и да се оформят в отделна таблица 
(табл. 4). Допълнително за всяка година се 
определят: 
- броя на месеците в годината с количество на 
валежите в интервала (>20; <80) mm; 
- броя на месеците в годината с количество на 
валежите извън нормата (<10; >100) mm 
 
 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 301 

Таблица 4 Данни за една година 
Въведете годината: 2007
Макс. кол-во валежи в годината (mm)   
Мин. кол-во валежи в годината (mm)  
Общо кол-во на валежите в годината (mm)  
Средномесечно количество на валежите за 
годината (mm) 

 

Количество на засушливите месеци (<10 
mm) в годината 

 

Брой месеци в интервала (>20; <80) mm  
Брой месеци извън нормата (<10; >100) mm  

 
При въвеждане на годината в таблицата трябва 
да се отразяват данните само за тази година, в 
случай на некоректно въвеждане да се издава 
съобщение „няма данни!". 
Структурата на ЕТ позволява тя да се използва 
за решаване на задачи, сходни със задачите за 
обработка на масиви. Като едномерни масиви 
може да се разглеждат редове или колони на 
таблицата, запълнени с еднотипни числови или 
текстови данни. Аналог на двумерен масив 
пък е правоъгълна област от таблицата, също 
запълнена с еднотипни данни. 
 
СЪСТАВЯНЕ НА ЩАТНО 
РАЗПИСАНИЕ 
В работата разглеждаме готов пример за 
съставяне на щатно разписание за неголяма 
болница [Гусева 1997, с. 53-54]. Но тя може да 
се използва аналогично за организация в 
сферата на селското стопанство. 
Постановката на задачата е следната: 
Директорът на болница трябва да състави 
щатно разписание, т.е. да определи колко 
служители, на какви длъжности и с какви 
заплати трябва да приеме на работа.  
Общият месечен фонд работна заплата е 
15000 лв. Директорът на болницата знае, че за 
нормалната работа на болница от този тип 
са нужни: от 5 до 7 санитарки; 8 до 
10 медицински сестри; 10 до 12 лекари; 
1 завеждащ аптеката; 3 завеждащи 
отделения; 1 главен лекар; 1 домакин; 
1 директор. 
 За някои длъжности броят на хората може да 
се променя. Например знаейки, че трудно се 
намират санитарки, ръководителят може да 
реши да намали броя на санитарките, за да 
увеличи заплатите на всяка от тях. И така 
директорът приема следния модел на 
задачата: За основа взема заплатата на 
санитарката, а всички останали се изчисляват 
чрез нея. Казано на математически език, всяка 
заплата е линейна функция от заплатата на 
санитарката: А • С + В, където С е заплатата на 
санитарката; А и В са коефициенти, които за 

всяка длъжност се определят от решението на 
трудовия колектив. Да допуснем, че съветът е 
решил следното: 
- медицинската сестра да получава 1,5 пъти 
повече от санитарката (А = 1,5 и В = 0); 
- лекарят - 3 пъти повече от санитарката (А 
= 3 и В = 0); 
- завеждащият отделение - с 60 лв. повече от 
лекаря (А = 3 В = 60); 
- завеждащият аптеката - 2 пъти повече от 
санитарката (А = 2 В = 0); 
- домакинът - с 50 лв. повече от медицинската 
сестра (А = 1,5 В = 50); 
- главният лекар - 4 пъти повече от 
санитарката (А = 4 В = 0); 
- директорът на болницата - с 40 лв. повече от 
главния лекар (А = 4 В = 40). 
Задавайки броя на хората на всяка длъжност, 
може да съставим уравнението: 
N1*(А1*С + В1) + N2*(А2*С + B2) + ... + 
N8*(А8*С + B8) = 15000 
В това уравнение са ни известни А1 ... А8 и В1 
... В8, а са неизвестни C и N1 ... N8. 
Вземайки първоначално някакви приемливи 
стойности на неизвестните, ще пресметнем 
сумата. Ако тази сума е равна на фонд 
работната заплата (ФРЗ), то имаме късмет. Но 
ако ФРЗ е надвишен, то може или да се намали 
заплатата на санитарката, или да се откажем от 
услугите на някой работник. 
а) Да се запълни и оформи шапката на 
таблицата (фиг. 3); 
б) Да се отдели за всяка длъжност по един ред 
и да се напише названието на длъжностите в 
колоната “Длъжност”; 
в) В колони А и В да се запишат 
коефициентите А и В, съответствуващи на 
всяка длъжност; 
г) В клетка Н2 да се запише размера на 
работната заплата на санитарката 150; 
д) В колона Е да се нанесе броя на 
служителите по длъжности; 
е) В колона F да се изчисли работната заплата 
на всички служители от дадена длъжност;  
ж) В клетка F10 да се сумира колона F 
използувайки бутона AutoSum от ивицата с 
инструменти Standard; 
з) Да се състави щатното разписание като се 
внасят изменения в заплатата на санитарката 
и/или се изменят броя на служителите в 
клетки ЕЗ:Е5 дотогава, докато получения 
сумарен месечен ФРЗ не стане равен на 
зададения 15000 (в клетка F11 трябва да се 
получи число 15000). 
и) Да се състави щатното разписание като се 
използува функцията за автоматизация на 
разчети - 
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Goal Seek (Подбор на параметъра или нарича 
се още Търсене по цел) от менюто Tools: 
- Команда Тооls\Goal Seek; 
- В полето “Set cell” (“Да се формира в 
клетката”) да се напише адреса на целевата 
клетка: $F$11  
- В полето “То value” (“Стойност”) да се 
напише стойността, която трябва да достигне 
целевата клетка - числото 15000; 
- В полето “By changing се11” (“Изменяйки 
клетката”) да се напише адреса на клетката 
със заплатата на санитарката $Н$2 и да се 
натисне бутона ОК 
 
СЪСТАВЯНЕ НА ОПТИМАЛНА ДИЕТА 
Имаме n вида хранителни продукти 
[Леоненков 2005, с.16], в които се съдържат m 
типа хранителни вещества (белтъци, мазнини, 
въглехидрати). В една теглова единица 
продукт от i-ти тип (i  {1, 2 …, n}), се 
съдържат aij единици хранително вещество от 
j-ти вид (j  {1, 2 …, m}). Известна е 
минималната дневна потребност bj (j  {1, 2 
…, m}) на човек от всеки от тези видове 

хранителни вещества. Дадена е калорийността 
ci на една теглова единица от i-тия продукт (i 
 {1, 2 …, n}). Необходимо е да се определи 
оптималният състав на дневния рацион 
продукти, такъв, че всяко хранително 
вещество да се съдържа в него в необходимото 
количество, осигуряващо дневната потребност 
на човека, и при това сумарната калорийност 
на рациона да е минимална. 
За решаване на задачата с помощта на ЕТ е 
необходимо да се зададат конкретни 
стойности на параметрите. В таблица 5 
[Леоненков 2005, с.148] е даден пример за 
изходни типове продукти (хляб, месо, 
кашкавал, банани, краставици, домати, грозде) 
(n=7) и като хранителни вещества се 
разглеждат белтъци, мазнини и въглехидрати 
(m=3). Калорийността на една теглова единица 
на всеки от продуктите е примерно следната: 
c1=2060; c2=2430; c3=3600; c4=890; c5=140; 
c6=230; c7=650. Съдържанието на 
хранителните вещества във всеки от 
продуктите е дадено в таблица 6. 

 
Таблица 5 Съдържание на хранителни вещества в хранителни продукти 

Продукти / 
Хранители 
вещества 

Ръжен 
хляб 

Овче 
месо 

Кашкавал 
„Сердика” 

Бана
н 

Крастав
ици 

Домати Грозде 

Белтъци 61 220 230 15 8 11 6 
Мазнини 12 172 290 1 1 2 2 
Въглехидрати 429 0 0 212 26 38 155 

 
Минималната ежедневна потребност от 
хранителни вещества е следната: от белтъчини 
- b1=100; от мазнини - b2=70; от въглехидрати - 
b3=400. На фиг. 4 е показана началната 
таблица за решаване на задачата за 
оптималната диета по метода на отстъпките 
[Леоненков 2005, с.414-417] (Предполага се, че 
калорийността на продуктите се измерва в 
ккал/кг, тяхната стойност – в лв/кг, .дневната 
потребност от хранителни вещества – в 
грамове, а съдържанието на хранителните 
вещества в продуктите – в грам/кг).  
За решаването на задачата е необходимо да се 
използва командата Solver (“Търсене на 
решение”) от менюто Tools: 
- В полето “Set Target Cell” (“Да се установи 
целевата клетка”) се въвежда абсолютния 
адрес на клетката, където ще се изчислява 
стойността на целевата функция (въвеждаме 
$I$2); 
- За групата “Equal To” (“Равна на”) се избира 
вариант за решение търсене на минимална 
стойност (включване на радиобутона “Min”); 

- В полето “By changing cells” (“Изменяйки 
клетките”) се въвежда абсолютния адрес на 
блока клетки ($B$2:$H$2); 
- В списъчното поле “Subject to the 
Constraints” (“Добавяне на ограничения”) се 
добавят трите ограничения, представляващи 
минимално необходимите дневни количества 
хранителни вещества (чрез натискане на 
правоъгълния бутон „Add…”): 
* В полето “Cell Reference” (“Клетка 
източник”) се задава абсолютният адрес на 
клетката $I$5 и като ограничение от падащия 
списък вдясно се избира нестрогото 
неравенство „>=”. След това в полето 
“Constraint” („Ограничение”) вдясно се задава 
абсолютният адрес на минималното 
количество белтъци на ден (клетка $J$5); 
* Добавя се ограничението (чрез щракване 
върху бутон “Add”) за дневната норма 
мазнини: задава се абсолютният адрес на 
клетката $I$6 и като ограничение от падащия 
списък вдясно се избира нестрогото 
неравенство „>=”. В полето „Ограничение” 
вдясно се задава абсолютният адрес на 
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минималното количество мазнини на ден 
(клетка $J$6); 
* Добавя се ограничението за дневната норма 
въглехидрати: задава се абсолютният адрес на 
клетката $I$7 и като ограничение от падащия 
списък вдясно се избира нестрогото 
неравенство „>=”. В полето „Ограничение” 
вдясно се задава абсолютният адрес на 
минималното количество въглехидрати на ден 
(клетка $J$7). 
- Добавя се ограничението върху допустимите 
стойности на променливите (x1–x7): Натиска се 
правоъгълния бутон „Add…”; Задава се 
абсолютният адрес на блока клетки $B$2:$H$2 
и като ограничение от падащия списък вдясно 
се избира нестрогото неравенство „>=”; В 
полето „Ограничение” вдясно се задава нула 
(„0”); 
- В допълнителния прозорец (извикван чрез 
натискане на правоъгълния бутон „Options” от 
прозореца “Solver parameters”) се избират 
отметките за линеен модел (“Assume Linear 
Model”) и Неотрицателни стойности 
(„Assume Non-Negative”); 
- След като са зададени ограниченията и 
целевата функция се пристъпва към търсенето 
на решение чрез натискане на правоъгълния 
бутон „Solve”. 
Решението на задачата ще се визуализира като 
числа в клетките B2:H5 – за оптималните 
количества разглеждани продукти, 
представени с променливите x1:x7. За 
примерните данни това трябва да са: x1=0.952; 
x2=0; x3=0.202; x4=0; x5=0; x6=0; x7=0. 
 
ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА 
Математическа постановка на задачата: В 
даден регион има m пункта за производство 
или съхранение и n пункта за потребление на 
някакъв еднороден продукт [Леоненков 2005, 
с.181]. За всеки от пунктовете е зададен ai – 
обемът на производството или запас от 
продукта в i-тия пункт (i  {1, 2 …, m}), а за 
всеки пункт за потребление е зададена bj – 
потребността от продукта в j-тия пункт за 
потребление (j  {1, 2 …, n}). Известна е 
себестойността на превоза или 
транспортирането на единица продукт от i-тия 
производствен пункт до j-тия пункт за 
потребление. Трябва да се определи 
оптималният план за транспортиране на 
продукта, такъв, че потребностите във всички 
пунктове за потребление да са удовлетворени, 
а сумарните загуби за транспортиране на 
цялата продукция да са минимални.  
За решаване на задачата с помощта на ЕТ 
разглеждаме следния пример за земеделски 

кооперации (m=4), които отглеждат пшеница. 
Складовете за зърно (n=3) се явяват в задачата 
пунктове за потребление. В таблица 6 
[Леоненков 2005, с.201] са дадени 
себестойността на транспортировката на един 
тон зърно между кооперациите прозводители 
и складовете за зърно. Производственият 
капацитет на зърно на кооперациите е 
следният: кооперация №1 – 155,5t; кооперация 
№2 – 250t; кооперация №3 – 170t; кооперация 
№4 – 134,5t. Исканият капацитет за 
съхранение на зърното е следният: склад №1 – 
350t; склад №2 – 250t; склад №3 – 400t. 
Необходимо е да се определи оптималният 
план на превоз на зърното, така че цялото 
количество произведено зърно да се съхрани в 
складовете, а сумарната себестойност на 
транспортирането на цялото количество зърно 
да са минимални. 
 

Таблица 6 Себестойност на 
транспортировката на зърно между 

кооперациите и складовете 
Пунктове за 
потребление / 
Пунктове за 
производство 

Склад 
1 

Склад 
2 

Склад 
3 

Кооперация 1 100 90 110 
Кооперация 2 75.5 80 95 
Кооперация 3 80 85 100 
Кооперация 4 70 95 105 

 
Съответната математическа постановка на 
транспортната задача може да се запише по 
следния начин (по [Леоненков 2005, с.184]): 
100x11 + 90x12 + 110x13 + 75,5x21 + 80x22 + 95x23 
+ 80x31 + 85x32 + 100x33 + 70x41 + 95x42 + 
105x43 




x
min , където множеството 

ограничения се задава със следната система 
уравнения: 

x11 + x12 + x13 = 155,5; 
x21 + x22 + x23 = 250; 
x31 + x32 + x33 = 170; 
x41 + x42 + x43 = 134,5; 
x11 + x21 + x31 + x41 = 350; 
x12 + x22 + x32 + x42 = 250; 
x13 + x23 + x33 + x43 = 400; 

На фиг. 5 е показана началната таблица за 
решаване на транспортната задача по 
[Леоненков 2005, с.185] и [Вуколов 2004, 
с.321-326]. За решаването на задачата с 
помощта на MS Excel е необходимо отново да 
се използва командата Solver от менюто Tools 
и в диалоговия прозорец “Solver Parameters” 
(фиг. 6): 
- В полето “Set Target Cell” се въвежда 
абсолютния адрес на клетката, където ще се 
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изчислява стойността на целевата функция 
(въвеждаме $E$2); 
- За групата “Equal To” се избира вариант за 
решение търсене на минимална стойност 
(включване на радиобутона “Min”); 
- В полето “By changing cells” се въвежда 
абсолютния адрес на блока клетки 
($B$7:$D$10); 
- В списъчното поле “Subject to the 
Constraints” се добавят седемте ограничения, 
съответстващи на базовите ограничения на 
постановката на транспортната задача (чрез 
натискане на правоъгълния бутон „Add…”): 
* В полето “Cell Reference” (“Клетка 
източник”) се задава абсолютният адрес на 
клетката $B$11 и като ограничение от падащия 
списък вдясно се избира равенствоto „=”. След 
това в полето “Constraint” („Ограничение”) 
вдясно се задава абсолютният адрес на обема 
на съхранение на склад №1 (клетка $В$12); 
* Добавя се ограничението (бутон “Add”) за 
обема на съхранение на склад №2: в полето 
„Клетка източник” се задава абсолютният 
адрес на клетката $С$11 и като ограничение от 
падащия списък вдясно се избира равенството 
„=”. В полето „Ограничение” вдясно се задава 
абсолютният адрес на обема на съхранение на 
склад №2 (клетка $С$12); 
* Добавя се ограничението за обема на 
съхранение на склад №3: задава се в полето 
“Клетка източник” абсолютният адрес на 
клетката $D$11 и като ограничение от 
падащия списък вдясно се избира равенството 
„=”. В полето „Ограничение” се задава 
абсолютният адрес на обема на съхранение на 
склад №3 (клетка $D$12); 
* Добавя се ограничението за производствения 
капацитет на кооперация №1: задава се в 
полето “Клетка източник” абсолютният адрес 
на клетката $Е$7 и като ограничение от 
падащия списък вдясно се избира равенството 
„=”. В полето „Ограничение” се задава 
абсолютният адрес на производствения 
капацитет на кооперация №1 (клетка $F$7); 
* Добавя се ограничението за производствения 
капацитет на кооперация №2: задава се в 
полето “Клетка източник” абсолютният адрес 
на клетката $Е$8 и като ограничение от 
падащия списък вдясно се избира равенството 
„=”. В полето „Ограничение” се задава 
абсолютният адрес на производствения 
капацитет на кооперация №2 (клетка $F$8); 
* Добавя се ограничението за производствения 
капацитет на кооперация №3: задава се в 
полето “Клетка източник” абсолютният адрес 
на клетката $Е$9 и като ограничение от 
падащия списък вдясно се избира равенството 

„=”. В полето „Ограничение” се задава 
абсолютният адрес на производствения 
капацитет на кооперация №3 (клетка $F$9); 
* Добавя се ограничението за производствения 
капацитет на кооперация №4: задава се в 
полето “Клетка източник” абсолютният адрес 
на клетката $Е$10 и като ограничение от 
падащия списък вдясно се избира равенството 
„=”. В полето „Ограничение” се задава 
абсолютният адрес на производствения 
капацитет на кооперация №4 (клетка $F$10); 
- Добавя се ограничението за неотрицателност 
на стойностите на променливите от задачата 
(x11–x43): Натиска се правоъгълния бутон 
„Add…”; Задава се абсолютният адрес на 
блока клетки $B$7:$D$10 и като ограничение 
от падащия списък вдясно се избира 
нестрогото неравенство „>=”; В полето 
„Ограничение” вдясно се задава нула („0”); 
- В допълнителния прозорец (извикван чрез 
натискане на правоъгълния бутон „Options” от 
прозореца “Solver parameters”) се избират 
отметките за “Линеен модел” и 
“Неотрицателни стойности”; 
- След като са зададени ограниченията и 
целевата функция, се пристъпва към търсенето 
на решение чрез натискане на правоъгълния 
бутон „Solve”. 
Решението на задачата ще се визуализира като 
числа в клетки B7:D10. За примерните данни 
те са: x11 =100; x12 =55,5; x21 = 250; x33 =170; 
x43 = 134,5; 
 
ВОДЕНЕ НА СТОКИ В СКЛАД 
Нека имаме таблица (фиг. 7), състояща се от 
записи за продажбата на стоки от склад 
[Могилев 2008, с.155-162]. Един запис от 
таблицата (представляваща база от данни) на 
фиг. 7 посочва на коя фирма е продадена 
стоката, кога е извършена продажбата, 
наименование на продадената стока, 
единицата за измерване на стоката, нейната 
стойност и количество. В колоните „Дебит” и 
„Кредит” се записва стойността на покупката 
и задължеността пред организацията, т.е. 
Цена*Количество. В последната колона се 
посочва начина на разплащане: по банков път 
(б/р), бартер (бар), плащане на каса (к/п).  
а) Сортиране на таблицата: в азбучен ред по 
наименование на фирмите, във всяка фирма по 
абучен ред на стоката и във всяка стока – в 
нарастващ ред на продаденото количество. За 
да се изпълни тази задача в MS Excel, 
таблицата се маркира и от менюто Data се 
дава команда “Sort”. В диалоговия прозорец 
„Sort” в първо ниво на сортировка се избира 
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полето „Фирма”, във второ ниво – „Стока”, и 
в трето ниво – „Количество 1”. 
б) Филтриране на таблицата: Нека да се 
налага да се изберат от таблицата само тези 
записи, където е името на фирмата „Кристал” 
ЕАД: Таблицата се маркира. От менюто 
„Data”, се дава команда „Filter” и от падащото 
меню се избира „AutoFilter”. В заглавията на 
колоните на таблицата се появяват бутончета 
за падащо меню. Щраква се в бутончето на 
колоната „Фирма” и се задава името, което ни 
интересува – „Кристал” ЕАД. 
Много по-богати възможности за филтриране 
дава подкомандата “Advanced Filter” на 
командата ”Filter” – задаване на различни 
критерии за избор на записи и с опции за 
копиране на резултата на друго място, за да се 
вижда и началната таблица и резултата от 
филтрирането. 
в) Автоматично формиране на обобщение: 
Нека да се налага да се изчислят, например 
броя на записите в колона „Дебит” за 
различните фирми. От менюто „Data” се дава 
команда „Subtotals” и в диалоговия прозорец 
се избира колоната, по която ще се прави 
обобщението, вида на обобщението (в слуая 
„Count”): преброяване („count”), най-
малка/най-голяма стойност („min”/”max”), 
средно-аритметично, сума и произведение и 
др. опции. 
г) Сводни таблици: С командата „Pivot Table 
and PivotChart Report”от менюто „Data”, се 
дава възможност за агрегиране на таблици, за 
формиране на обобщения на основата на 
данни на други сводни таблици. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЪДЕЩА РАБОТА 
Предложените задачи са типични в 
съответните области на агрономическите 

дисциплини. Много е важно студентите да се 
научат да използват електронните таблици в 
бъдещата си всекидневна работа в областта на 
земеделието. Те не трябва да се притесняват да 
ги използват и в текущите си задължения като 
студенти и като инструмент в бъдещата си 
реализация. 
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Фиг. 1 Таблица с данни за въвеждане, оформяне и обобщаване 
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Фиг. 2 Оформяне на “Книга за приходи и разходи” 
 
 

 
 

Фиг. 3 Таблица са съставяне на щатно разписание 
 
 

 
 

Фиг. 4 Съдържание на хранителни вещества в хранителните продукти 
 

 
 

Фиг. 5 Оформяне на таблицата с началните данни за транспортната задача 
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Фиг. 6 Параметри за търсене на решение със Solver и част от базовите ограничения за 
транспортната задача 

 
 

 
 

Фиг. 7 Отчитане на стоки в склад 


