
Ръководство за търсене и справки в 
регистрите на Звеното за контакти 
относно продукти в строителството 

 

 Регистрите на Звеното за контакти относно продукти в строителството са 

оформени в т.нар. многофункционални таблици. Тези таблици позволяват на 

потребителя да търси данни по критерии и да оформя резултата в удобен за него формат. 

В ръководството ще се запознаем с тези възможности и как да ги използваме в наша 

полза. 

Оформление на данните 

 Първо ще се запознаем с т.нар. оформление на данните. Това е начина, по който 

таблицата ни показва данните в момента. Съществуват 2 основни състояния, които 

променят оформлението на данните. Това са т.нар. „нормално състояние“ и „групирано 

състояние“ на таблицата.  

 Нека за пример да използваме регистъра „Национални изисквания и приложения“. 

 

 На горната картинка се вижда таблицата, която показва данните на този регистър. 

Нека да започнем с елементите на тази таблица и как да разпознаваме различните 

елементи и състояния.  

Заглавна част на таблицата 

 

Първият елемент с който ще се запознаем е заглавната част на таблицата. Това са 

първите 2 сини редове на таблицата, както е показано на горната картинка. На тези 

редове се показват „кутийки“, които символизират колоните на таблицата. Някои колони 



обаче се намират на горния ред, а други на долния. Това е първият признак, с който ще 

се запознаем, за разпознаване на състоянието на таблицата. 

Горният (по-тъмен) ред на заглавната част се нарича ред за групиране. В него ще 

се изписват имената на колоните, по които е групирана таблицата. Така разбираме, че 

таблицата е в групирано състояние. По подразбиране таблиците на всички регистри са в 

групирано състояние. Нека първо да се запознаем с останалите елементи на таблицата, 

преди да разгледаме подробно групирането. 

Полета за търсене 

 

 Полетата за търсене се намират на първия бял ред точно под заглавната част. Те 

ни позволяват да въведем критерии, по които искаме да търсим. Забележете, че само под 

колоните, по които не е групирано, има подобни полета. Също така полетата се 

различават в зависимост от типа на данните, които се показват в колоната, например: 

наименование е текст, а начална дата е дата. Търсенето също ще бъде разгледано 

подробно на по-късен етап. 

Поле за данни 

 

 Всичко под полетата за търсене оформя т.нар. поле за данни. Тук се показват 

данните на регистъра, оформени спрямо състоянието на таблицата и въведените 

критерии за търсене. Първото нещо, което може да забележим на картинката горе, е че 

редовете в полето за данни не съдържат стойности за всяка колона. Вместо това на всеки 

ред ни се изписва стойност на колоната „Оценяване на строителни продукти“. Това е 

вторият признак, по който може да разберем, че таблицата е в групирано състояние. 

Всеки ред тук всъщност символизира група от данни. Колоната, по която е групирано, е 

„Оценяване на строителни продукти“, а всяка група съдържа данни, за които колоната 

има една и съща стойност. 

 Нека да използваме бутона за да отворим една група. 



 

 Отново виждаме групи, но този път колоната, по която е групирано, е „Група 

продукти“. За да разберем защо се получава така, нека да се върнем на картинката 

показваща заглавната част на таблицата. 

 

 Тук вече споменахме, че първият ред показва колоните по които е групирано. На 

картинката виждаме 3 колони в следната последователност: „Оценяване на строителни 

продукти“ – „Група продукти“ – „Вид изискване“. Това означава, че данните са 

оформени в 3 нива групи: на 1-вото ниво са групирани по колоната „Оценяване на 

строителни продукти“, на 2-ро ниво по „Група продукти“ и на 3-то ниво по „Вид 

изискване“. Друг начин да си представим същото нещо е следният: всички данни в 

регистъра са разделени на групи спрямо колоната „Оценяване на строителни продукти“, 

всяка група е разделена на подгрупи спрямо колоната „Група продукти“ и всяка подгрупа 

е разделена на подподгрупи спрямо колоната „Вид изискване“. 

 Нека сега да видим как всъщност изглеждат данните, когато отворим всички 

групи. 



 

 Така вече виждаме записи от регистъра. Както се вижда на картинката, данните 

на един запис се показват в съответните колони. За тези колони, по които е групирано, 

данните се виждат в името на съответната група. 

Ред за страници 

 

 Последният елемент, който не сме разгледали, е редът за страници. Той се 

появява, само ако броят на редовете надвиши 20. Тогава другите редове минават на 

следваща страница. Забележете че редовете, в които се изписват имената на групите, 

също влизат в тази бройка. 

Обобщение 

 Дотук разгледахме различните елементи на таблицата и как те изглеждат, когато 

сме в групирано състояние. Не обърнахме внимание обаче на нормалното състояние. 

 

 Ето пример за нормално състояние на таблицата. Не е групирано по нищо. 

Липсват групи на 1-вия ред в заглавната част на таблицата, както и наименования на 

групи в полето за данни. В следващата секция подробно ще разгледаме как може да 

променяме състоянието на таблицата. 



Групиране 

 Вече разгледахме оформлението на данните и признаците, които да наблюдаваме 

за да разберем в кое състояние е таблицата. Тук ще разгледаме как да променяме 

състоянието на таблицата относно групирането и как да променяме начина, по който е 

групирана. 

 

 Нека се върнем на вече добре познатата ни таблица, групирана по 3 колони. Ще 

разгледаме следните възможности: 

• Премахване на група (или колона от групирането) 

• Добавяне на група 

• Разместване на групи 

Премахване на група 

 Нека да разгледаме следният примерен сценарий. Не се нуждаем от групирането 

по колоната „Група продукти“ и искаме да го премахнем. Това се прави по следният 

начин.  

 

 С натискане върху „кутийката“ на колоната „Група продукти“ ние я „хващаме“. 

Докато сме хванали колоната имаме възможност да я местим. Преместваме я върху 2-

рият ред от заглавната част на таблицата, където се намира списъка с колони и 

освобождаваме докато се намираме между две колони. Ефектът, който се наблюдава, е 

показан на картинката. 



 

 Малките бели стрелки, които се появяват, ни показват къде ще бъде поставена 

колоната. На практика ние можем да поставим колоната където ни харесва. 

 

 Ето и как изглежда таблицата след извършването на това действие. Забележете, 

че таблицата вече е групирана само по две колони и в полето за данни се виждат само 

две имена на групи. Ако продължим да махаме колоните, по които е групирано, докато 

не остане нито една колона, таблицата ще влезе в нормално състояние. 

 Този подход с „влачене“ на колоната до ново място се използва и при добавяне и 

разместване на групи. 

Добавяне на група 

 Нека за пример тук да разгледаме обратният сценарий. Искаме да върнем 

колоната „Група продукти“ обратно в реда за групиране, за да групираме и по нея. На 

практика извършваме същата операция но в обратна посока. Хващаме кутийката на 

колоната „Група продукти“ и я пускаме върху реда за групиране. Забележете че 

позицията, на която я поставим, ще определи последователността, в която сме групирали. 

 

 Ето и как изглежда таблицата след извършване на тази операция. Забележете, че 

тук ние сме избрали да оставим колоната „Група продукти“ на последно място и така сме 

променили последователността на групиране. 



Разместване на групи 

 С влачене също може и да разместваме колоните, по които е групирано, без да ги 

премахваме. Просто хващаме една от колоните в реда за групиране и я поставяме на 

друго място на същия ред. 

 Влаченето на колони също може да бъде използвано и за променяне на позицията 

на колоните, по които не е групирано. 

Търсене 

 Тук подробно ще разгледаме как се извършва търсене в регистъра и какви 

критерии за търсене може да формираме. 

Формиране на критерий за търсене 

 В секцията „Оформление на данните“ споменахме за полетата за търсене и как да 

ги намерим. Нека сега да ги разгледаме по подробно. 

 

 Под всяка колона, по която не е групирано, съществува поле за търсене. Това е 

празната кутийка под колоната. В нея ще въвеждаме стойността на критерият за търсене. 

Разбира се, колоните показват различен тип данни и следователно полетата за търсене 

също се различават. За колоните от тип текст имаме празна кутийка, в която можем да 

въведем търсена стойност.  

 

За колоните от тип дата, допълнително отдясно на кутийката имаме синя стрелка, която 

при натискане ни показва календар за избиране на дата. 

 Въвеждането на критерий за търсене се състои в това да въведем търсената 

стойност в кутийката, която се намира под съответната колона. 

 

 На картинката сме показали примерен критерий за търсене, където искаме да 

намерим думата „цимент“ в колоната „Наименование“. Тук е хубаво да отбележим, че 



критериите по текстови колони не правят разлика между главни и малки букви. За да 

потвърдим въведеният критерий трябва да натиснем бутона „Enter“ на клавиатурата, или 

на натиснем с мишката върху празна част от таблицата. 

 

 Ето как вече изглежда нашата таблица. В полето за данни се показват записи само 

където колоната „Наименование“ съдържа думата „цимент“. Доста имена на групи също 

липсват. Това означава, че просто няма записи, които принадлежат към съответстващите 

групи и отговарят на въведения критерий. 

 

 Забележете, че в края на таблицата се появи нов тъмно син ред. Това е реда за 

критерии. В него се изписва текущият въведен критерий. Тук главно ще се фокусираме 

върху бутона „Изчистване“ в дясната част на реда. Той ни служи за премахване на всички 

критерии за търсене. 

  

Множество критерии за търсене 

 След успешното формиране на критерий за търсене, нека сега да разгледаме 

случая, в който искаме да търсим по повече колони. За целта просто добавяме стойност 

в друго поле за търсене. Това действие няма да премахне, добавеният преди това от нас, 

критерий за търсене. 



 

 На картинката сме показали резултат от въвеждане на 2-ри критерий за търсене, 

който търси думата „413“ в колоната „Номер“. Забележете, че тук казваме думата „413“ 

защото колоната номер е от текстови тип. Показаните записи отговарят едновременно на 

2-та критерия. Вижда се и промяна в реда за критерии. 

Типове критерии 

 Досега упорито избягвахме бутона , който стои отдясно на всяко поле за 

търсене. Това е бутона, който ни показва менюто за избор на тип на критерия. По лесно 

ще се запознаем с типовете критерии като разгледаме няколко примера. 

 

 Тук виждаме менюто за тип на критерии на текстовата колона „Номер“. В него 

може да наблюдаваме следните избори: „Започва с“, „Съдържа“, „Не съдържа“, 

„Завършва с“, „Е равно на“, „Не е равно на“. „Започва с“ и „Завършва с“ търсят за 

съвпадение съответно в началото и края на текста на колоната, докато „Съдържа“ и „Не 

съдържа“ търсят навсякъде. „Е равно на“ и „Не е равно на“ търсят за точно съвпадение 

на текста на колоната. 

 



 Същото меню, но този път за колоната „Начална дата“, която е от тип дата, ни 

показва други типове критерии. „Е равно на“ и „Не е равно на“ вече споменахме, че търси 

точно съвпадение на стойности. Тук обаче, вече се срещат типовете „Е по-малко от“ и „Е 

по-голямо от“, които търсят съответно за дата преди и дата след. Забележете че не 

присъстват критерии от типа „Съдържа“ и „Започва с“, тъй като те не са приложими за 

колона от тип дата. 

Сложно търсене 

 В случай че описаното досега изграждане на критерии не ни предлага това, от 

което се нуждаем, може би тук е необходимо сложно търсене. Това се прави от менюто 

за изграждане на филтър, което се появява при натискане върху описанието на вече 

изграден критерий, което се намира на реда за критерии. 

 

 На картинката е показано как изглежда менюто за изграждане на филтър, като се 

вижда как изглеждат критериите, които въведохме досега. От тук имаме възможност да 

добавяме нови или да премахваме критерии за търсене, да променяме типа на критерия 

и да променяме търсените стойности. Сложното търсене позволява използването на 

сложни типове критерии като „Е между“ и „Не е между“, полезни при работа с дати. 

 Друга полезна възможност на сложното търсене е формирането на групи от 

критерии и променяне на условието между тях. 

 

 На картинката сме показали изградена група от критерии върху колоната „Вид 

изискване“. Забележете че сме задали условието между критериите в тази група да е 

„ИЛИ“ – по този начин е достатъчно да бъде изпълнен само един от критериите, за да се 

смята, че запис отговаря на условията в групата. 



Допълнителни елементи 

 Много често се случва таблицата да показва данни, които не могат да се поместят 

на страницата, която разглеждаме. Този проблем е решен, като за целта част от таблицата 

се скрива а над нея се появява т.нар. плъзгач. 

 

 За да покажем това поведение сме махнали 3-те колони, по които е групирана 

таблицата. Както се вижда на картинката, над таблицата се появява плъзгач, а дясната 

част на таблицата е скрита. 

 Плъзгача се състои от 2 елемента: „Бутон за посочване“  и „Бутон за плъзгане“ 

. Бутонът за плъзгане служи за преместване на таблицата наляво и надясно. За целта 

натискаме върху бутона и го преместваме до желаната позиция. 

 

 На картинката сме показали как изглежда таблицата, когато бутона за плъзгане е 

преместен в средата. Друг начин за преместване на таблицата е бутонът за посочване. 

При натискане на бутона за посочване, курсора се превръща в мерник. В този момент 

ние може да посочим с курсора къде искаме да се премести таблицата. Когато местим 

курсора надясно се показва дясната част на таблицата, а вляво се показва лявата част. 

Тук е хубаво да отбележим, че докато сме в режим посочване може да извършваме 

всички стандартни действия с таблицата. Изключването на този режим става с натискане 

на бутон „Esc” на клавиатурата или дясно копче на мишката. 


