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Повече от 25 години МАРТИЛЕН
успешно издава и предлага
своите учебници в областта на
ИКОНОМИКАТА.
Стремежът ни, да ви предложим различни
от традиционните хартиени учебници,
продължава!
Това, което ни кара да се гордеем е, че поголямата част от учителите избраха да
преподават по учебниците на МАРТИЛЕН!
Основната причина, разбира се са доказаното
качество и доказаните учителски авторски
колективи.
Надяваме се, че в КАТАЛОГА 2017– 2018 г.
ще намерите почти всичко от което се
нуждаете в областта на
Икономикс
Право
Счетоводство
Бизнескомуникации

Икономика на предприятието
Финанси и банково дело
Маркетинг
Предприемачество и мениджмънт
Статистика
Търговия
Елате! Обадете се! Нашите консултанти
винаги ще ви помогнат кой учебник
да изберете и кое помагало ще ви бъде
най-полезно!
Обратната връзка с вас е много важна за
МАРТИЛЕН. Изпращайте вашите идеи и
предложения на martilenbg@gmail.com
Четете стената на нашата фейсбук
страница ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН
Там ще намерите или атрактивни
текстове от нашите учебници
или отговори на някои тестове
от учебниците ни.
С пожелание
за успешна работа!
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ЕДНО МОДЕРНО ПОМАГАЛО

ИК
ОН

ОМ
ИК
А

 мбицията на авторите е да разкажат всяка
А
тема от ПУБЛИЧНИТЕ и КОРПОРАТИВНИТЕ
финанси чрез малко теория, казуси, примери,
презентазия!
 чебникът е предназначен за всички, които
У
изучават ФИНАНСИ и им е доста трудно при
усвояването на материала!
ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ –
УВЕРЯВАМ ВИ ЩЕ ВИ ХАРЕСА!

2017

1
второ преработено издание

2

 редназначен е за учениците от 10-ти клас на
П
професионалните гимназии от специалността ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ; за
гимназиалните класове на СОУ – специалност
СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ; за всички професионални гимназии, които изучават ИКОНОМИКА за
неикономисти.
Учебният материал дава отговор на въпросите
ЩО Е ИКОНОМИКА, ПАЗАР, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА, ВСИЧКО ЗА МАКРОИКОНОМИКАТА.
Всяка тема се разяснява с интерактивни упражнения.

2017

2
Цена: 12.00 лв.

си

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ИКОНОМИКА ЗА 10 КЛАС)

финан

Цена: 10.00 лв.

во
од
ст

 реработено издание на учебника Основи на
П
счетоводството, в който са нанесени най-новите промени от Закона за счетоводството.

сч
ет
ов

 т методична гледна точка, всички теми са
О
разработени според урочната система, като
след всеки урок има упражнения – включени са
решени и нерешени задачи, тестове, казуси,
игрословици и изготвяне на първични носители на счетоводна информация.

www.martilen.bg
www.martilen.com

3
Цена: 12.00 лв.
УЧЕБНИКЪТ Е КОМПЛЕКТОВАН
С ИНСТАЛАЦИОНЕН ДИСК
НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОГРАМА МИРАЖ
 чебникът е разработен въз основа на задаУ
ние за учебна фирма с определени параметри,
в която се внедрява счетоводен софтуер и се
осчетоводява текущата дейност.
 диска ще намеритр ДЕМО версия на счетоВ
водния продукт,където може да се въведат
1000 счетоводни операции,което ще ви даде
възможност да овладеете комютърното
счетоводство.

4
Цена: 12.00 лв.

3

во
од
ст
сч
ет
ов

Т ова е първият сборник, обхващащ решени
и нерешени задачи от СЧЕТОВОДСТВО НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Т ой включва задачи за ОТЧИТАНЕ НА
КАПИТАЛИТЕ; ОТЧИТАНЕ НА ДМА; ОТЧИТАНЕ
НА ДНА; ОТЧИТАНЕ НА ДФА; ОТЧИТАНЕ КА.

www.martilen.bg
www.martilen.com

5
Цена: 10.00 лв.

 борникът съдържа решени и нерешени задачи
С
по ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
и връзката със СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

4

Т ой включва задачи за ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО; СПОСОБ НА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ; СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ;
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ;
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ; ОЦЕНКА И КАЛКУЛАЦИЯ;
ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ; ОРГАНИЗАЦИЯ
НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО.

6
Цена: 9.00 лв.

во
од
ст

Сборникът съдържа решени и нерешени задачи
по СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

сч
ет
ов

 ъдържанието на този том обхваща:
С
– ЗАДАЧИ ЗА ПРЕГОВОР, в т.ч. Отчитане на
разчетите; Отчитане на паричните средства
и на Краткосрочните финансови активи.
– ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ; ЗА
ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ЗА ОТЧИТАНЕ
ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

2017

 ъм всеки раздел има
К
ОБОБЩАВАЩИ задачи.

7
Цена: 10.00 лв.

 борникът съдържа решени и нерешени задачи
С
по СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
 ъдържанието на този том обхваща:
С
– ЗАДАЧИ ЗА ПРЕГОВОР, в т.ч. Отчитане на
капиталите; Отчитане на дълготрайните
активи;
Отчитане на материалните запаси.
– ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ; ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ОТЧИТАНЕ НА
КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ.
Към всеки раздел има ОБОБЩАВАЩИ задачи.

2017

8
Цена: 10.00 лв.

5

сч
ет
ов

од
ст

во


Учебникът
е съобразен с Държавните образователни изисквания и Националните изпитни
програми по СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯ
ТИЕТО.
 оже да се използва за подготовка в проМ
фесионалните гимназии, СОУ и училищата, работещи по програмите на JUNIOR
ACHIEVEMENT.

9
Цена: 12.00 лв.

Т ози учебник е създаден с цел да отговори на
потребността на учениците, чието обучение
по счетоводство е с намален хорариум.
 него са отразени всички промени, настъпиВ
ли в Закона за Счетоводство на предприятието след 01.01.2016 г.

6

www.martilen.bg
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10
Цена: 12.00 лв.

од
ст

во

 омагалото допринася за усвояване на проП
фесионалните знания и умения по счетоводство на банковите операции.

сч
ет
ов

 аписано е според основните изисквания на
Н
Закона за счетоводството и Счетоводните
стандарти за банковия сектор.
 сички често срещани счетоводни операции
В
са илюстрирани със задачи.

11
Цена: 9.00 лв.

 борникът съдържа нерешени задачи по: счетоС
водство на фирмата; банково счетоводство;
бюджетно счетоводство; застрахователно
счетоводство и счетоводство на селското
стопанство.
 опринася за усвояване на професионалните
Д
знания и умения по Счетоводство на предприятието.

www.martilen.bg
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12
Цена: 8.00 лв.

7

во
од
ст
сч
ет
ов

 омагалото е съставено според основните
П
изисквания на Закона зa счетоводство и
Счетоводните стандарти, които се отнасят
за Застрахователните дружества и Осигурителната система при организация на счетоводната им дейност.
 сички често срещани счетоводни операции
В
са илюстрирани със задачи.

13

 опринася за усвояване на професионалните
Д
знания и умения по осчетоводяване на операциите в застрахователната и осигурителната сфера.

Цена: 8.00 лв.

 омагалото е написано според основните
П
изисквания на Закона зa счетоводство и Счетоводните стандарти, които стоят пред бюджетните предприятия при организация на счетоводната им дейност.
 сички често срещани счетоводни операции са
В
илюстрирани със задачи.
 опринася за усвояване на професионалните
Д
знания и умения по осчетоводяване на операциите в бюджетната сфера.
8

14
Цена: 8.00 лв.

од
ст

во

 чебникът е предназначен за всички, които
У
изучават предмета ИНФОРМАЦИОННИ СИС
ТЕМИ в професионалните гимназии.

сч
ет
ов

 зданието е предназначено за изучаване на
И
най-често използваните модули от системата на МИКРОИНВЕСТ при финансовите отчети в икономиката и тяхното приложение.
 чебникът е подходящ за работа по дисциплиУ
ната КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО в професионалните гимназии по икономика.

15
Цена: 9.00 лв.

 рез учебното съдържание се усвояват знания за
Ч
теорията на счетоводните стандарти и тяхното
практическо приложение.
 ешените задачите за самостоятелна работа
Р
са интерактивни. Те развиват умения за практическа работа при прилагане на счетоводните
стандарти.

www.martilen.bg
www.martilen.com

16
Цена: 12.00 лв.

9

Как да ползвате нашите електронни учебници?
Достъп до интерактивното съдържание на учебниците може да получите само след въвеждане на код
!кодът се намира на хартиения носител на съответния учебник !
Важно ! Можете да ползвате кода за достъп само на
два компютъра !
За да успеете да влезете успешно в системата за
електронни учебници,
вие трябва да изпълните няколко прости стъпки:

2. След като влезете в сайта, посетете
секцията електронни учебници.

1. Уверете се, че сте въвели правилно името
на сайта. То е www.martilen.bg
3. Ако за първи път влизате в секция
електронни учебници, натиснете полето
“не сте се регистрирали?”

10

4. След това попълнете данните, необходими
за регистрация и натиснете бутона
регистрация.

5. Влезте в пощата, на която сте се
регистрирали и последвайте линка, изпратен
от нас.

6. След това отново влезте в секция
електронни учебници и въведете данните
си за достъп.

7. Последната стъпка е да въведете кода
за достъп, който се намира в съответния
учебник

11

ИЦ
И
БН
УЧЕ

Учебникът е комплектован с интернет сайт, КЪДЕТО
ЩЕ НАМЕРИТЕ РАЗРАБОТЕНИ ТЕМИТЕ ПО ОПЕРАТИВЕН
МЕНИДЖМЪНТ. Всяка тема е ПРЕЗЕНТИРАНА, което
спомага учебния процес.

ЕК

ТР

ОН

НИ

 учебника са изложени теоретичните основи
В
на фирменото управление и организационноуправленските структури.

ЕЛ

 сайта са разработени темите по учебната
В
програма на ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ.

17

 чебникът е подходящ за подготовка по учебУ
ните предмети Мениджмънт, Мениджмънт
на предприятието и Оперативен менидж
мънт.

Цена: 12.00 лв.
Тетрадката е комплектована с интернет сайт,
КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ИКОНОМИКА НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО, както и МНОЖЕСТВО РАЗРАБОТЕНИ
ПРОЕКТИ. Всяка тема е ПРЕЗЕНТИРАНА, което спомага
учебния процес.

12

 атериалите в тетрадката са разработени въз
М
основа на задание за учебна фирма с определени
параметри, в която се внедряват постепенно
всички изучени понятия.
Чрез презентации, интерактивни игри и
допълнителни материали се упражнява и
разяснява изучения материал.
Предназначена е за учениците, изучаващи
предмета ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

18
Цена: 10.00 лв.

ИЦ
И
БН
УЧЕ

Тетрадката е комплектована с интернет сайт.
Там може да намерите всички учебни материали,
предвидени да се изучават по СТОКОЗНАНИЕ.

ТР

ОН

НИ

 нтерактивната тетрадка e свързана с
И
уебсайт по Стокознание и отговаря на съвре
менните изисквания за модерно образование.

ЕЛ

ЕК

 омагалото включва почти всички хранителП
ни и нехранителни стоки, които се продават
на пазара, както и техните основни характеристики.

19

 ъдържанието е съобразено с всички спе
С
циалности, изучаващи дисциплината “Сто
кознание”.

Цена: 12.00 лв.
Тетрадката е комплектована с интернет сайт,
КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И
ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ.
 яма друго издание, в което макроикономическиН
те проблеми са изложени по толкова достъпен
начин.
 ъс задълбочаване на кризата световните икоС
номисти бяха принудени да се откажат от учебникарските теории и да погледнат към реалния
свят, за да разберат по-добре какво се случва.
Т етрадката е предназначена за всички, които
изучават Макроикономика, независимо от учебните програми, по които се обучават.

20
Цена: 12.00 лв.

13

ОМ
ИК
С
ИК
ОН

Т ова е най-достъпният в стилово отношение
учебник по МАКРОИКОНОМИКА за учениците.
 чебникът е предназначен за всички икономиУ
чески професии, които изучават тази дисциплина.

www.martilen.bg
www.martilen.com

21
Цена: 12.00 лв.
С ПРИЛОЖЕНИЕ СБОРНИК – ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И
УПРАЖНЕНИЯ – Емилия Йорданова
Т ова е най-достъпният в стилово отношение
учебник по МИКРОИКОНОМИКА за учениците.
 редлаганият комплект ще улесни работата,
П
както на преподавателите, така и на
учениците при работа в клас.
 а всяка тема от учебника са разработени
З
приложни материали от практиката,
тестове и казуси, с което се цели да се
усвоят основните икономически категории
от икономическата теория.
14

22
Цена: 9.00 лв.

ПР
АВ

О

 чебникът включва Търговско право;
У
Финансово и данъчно право; Трудово 
и осигурително право; Авторско право;
Регулиране на отношенията на фирмите 
с държавните институции.
 одходящ е за всички, които изучават този
П
нормативен материал-професионалните
гимназии, СОУ и училищата, работещи по
системата на JUNIOR ACHIEVEMENT.

23
Цена: 12.00 лв.
 чебникът осигурява основни познания в
У
областта на Общата теория на правото; Конституционното право; Гражданското право;
Административното право.
 ъм него има приложение с решени задачи,
К
примери и казуси за придобиване на практически умения.

www.martilen.bg
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24
Цена: 9.00 лв.

15

ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ПР
АВ

О

Т ук може да научите и да упражните:
– Междуличностното делово общуване;
– Комуникациите – писмени и говорими;
– Административната етика;
– Междуфирмените бизнескомуникации;
– Бизнескомуникациите на представителни
събития.
– Правилата за поведение в обществото
– Бизнескомуникациите с чуждестранни
партньори
– Бизнеспреговорите.

25
Цена: 8.00 лв.

16

ЕС

КО
МУ

НИ
КА
Ц
Цена: 10.00 лв.

ЗН

26

БИ

 аботната тетрадка е разработена по начин,
Р
който позволява да се ползва и като елемент
от портфолиото на ученика в обучението му по
ПРАВО.

ИИ

Т етрадката съдържа задачи, упражнения,
тестове и казуси по: Обща теория на правото;
Конституционно право; Гражданско право;
Административно право; Наказателно 
право; ТЪРГОВСКО ПРАВО; ТРУДОВО И
ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО.

ЦИ
И
ИК
А

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ И НА
ЛАТИНСКИ

КО
МУ
Н

 чебникът е с претенции за най-добрия учебУ
ник по тази дисциплина на пазара.

БИ
ЗН

ЕС

 азделите “Кореспондентски информа
Р
ционни технологии„ и “Текстообработ
ка”разглеждат кореспондентската практика
през възможностите на Word 2010.
 чебникът е предназначен за всички професии,
У
в които се изучава тази дисциплина и за всички, които се занимават с кореспонденция.

27
Цена: 10.00 лв.
КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС НА КИРИЛИЦА И
ЛАТИНИЦА
 ъдържанието на учебника включва:
С
– Овладяване на клавиатурата на кирилица и
латиница;
– Текстообработка – правила и упражнения с
WORD 2010.

www.martilen.bg
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28
Цена: 12.00 лв.

17

ИК
ОН

ОМ
ИК
А

 чебникът е продължение на материала от
У
част първа и обхваща разделите:
– Финансова дейност;
– Финансови институции;
– Управление на предприятието;
– Отраслови особености на предприятията.
 редназначен е за всички професии и специП
алности на професионалните гимназии по
икономика и СОУ

29
Цена: 9.00 лв.

 ъдържанието на учебника покрива всички
С
икономически процеси и явления, които
произтичат в една фирма – от създаването на
предприятието до маркетинга и мениджмънта.
 а упражнение на този учебен материал
З
се използва интерактивна тетрадка по 
икономика на предприятието.

18
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30
Цена: 10.00 лв.

ЛО
О ДЕ
НК
ОВ
БА
И

 ъдържанието на учебника дава отговор
С
на въпроси, свързани с разкриване на същността и функциите на борсата, видовете борси,технологията на борсовите
сделки,борсовата търговия.

ФИ

НА

НС

И

 сяка тема е разяснена с упражнения в три
В
части, които ще спомогнат учниците:
– да осмислят научената теория;
– да я приложат;
– да проверят знанията си.
 чебникът е предназначен за всички, които
У
изучават Борси и борсови операции.

31
Цена: 12.00 лв.

 чебникът включва три големи самостоятелУ
ни раздела “Публични финанси”, “Корпоративни финанси” и “Международни финанси”.
 ъм него има приложение с решени задачи
К
и примери за придобиване на практически
умения.

www.martilen.bg
www.martilen.com

32
Цена: 10.00 лв.

19

ЛО
О ДЕ
НК
ОВ
БА
И

УЧЕБНА БАНКА И УЧЕБНА ПРАКТИКА
Т ози сборник обхваща учебния материал по
практика от 1 до 10 тема от програмата по
Банково дело за 11 клас.

ФИ

НА

НС

И

 комлектовано е с всички необходими образ
О
ци на банкови документи, което ще улесни
преподавателите.
 омагалото е предназначено за:
П
– Упражнения на учениците в часовете по
Банково дело;
– Работа в учебната банка;
– Обучение по Банките в действие по програмите на JUNIOR ACHIEVEMENT

33
Цена: 14.00 лв.

 чебникът е разработен в съответствие с
У
учебния материал по теория на предмета
БАНКОВО ДЕЛО за 11 и 12 клас.
 редназначен е за учениците, които изучават
П
дисциплината Банково дело.
 омплектът на учебника със сборниците
К
ще улесни работата на преподавателите и
учениците

20
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34
Цена: 14.00 лв.

ЛО
О ДЕ
НК
ОВ
БА
И
И
НС
НА

Изпозва се по предмета ПАРИ И БАНКОВО ДЕЛО
по програмите на JUNIOR ACHIEVEMENT
 чебното съдържание е свързано с придобиваУ
не на знания и умения в областта на парично
кредитните отношения, които възникват
между банките и икономическите субекти в
процеса на тяхната дейност.

ФИ

 сяка тема е разработена със съответните
В
примерно попълнени банкови документи, които съпътстват банковите операции.

35
Цена: 14.00 лв.
УЧЕБНА БАНКА И УЧЕБНА ПРАКТИКА
Т ози сборник обхваща учебния материал по
практика от 11 до 24 тема от програмата по
Банково дело за 12 клас.
 комлектовано е с всички необходими образци
О
на банкови документи, което ще улесни преподавателите.

Помагалото
е предназначено за:
– Упражнения на учениците в часовете по
Банково дело;
– Работа в учебната банка;
– Обучение по Банките в действие по програмите
на JUNIOR ACHIEVEMENT

36
Цена: 10.00 лв.

21

ЛО
О ДЕ
НК
ОВ

вземи този изключително достъпен маркетинг
Т ози учебник е написан по учебната програма
за предмета МАРКЕТИНГ.

НА

НС

И

И

БА

 чебното съдържание на учебника по МАРКЕ
У
ТИНГ съответства на Държавните образо
вателни изисквания на обучението по Марке
тинг, както и на НИП.

ФИ

 чебникът е предназначен за всички професии
У
и специалности по професионалните гимназии по икономика, СОУ и училищата, работещи
по програмите на JUNIOR ACHIEVEMENT

37
Цена: 10.00 лв.
вътрешни и международни плащания
 чебникът съдържа основни понятия и проУ
цеси, свързани с особеностите, начините
и формите на плащане при вътрешната и
международната търговия.

Цена: 11.00 лв.

ЕТ
РК

38

МА

22
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ИН

Г

 ъм всяка тема са включени упражнения с
К
примерно попълнени банкови документи, които съпътстват банковите операциите.

ИН
Г
КЕТ
МА
Р

 чебникът е подходящ за работа по дисциплиУ
ните:
– Мениджмънт на фирмата;
– Организация и управление на предприятието за професията “Сътрудник в малък и
среден бизнес”;
– При изработване на мениджърски проект.

Основната
цел е учениците да получат задълбочени и систематизирани знания и практически умения за икономическото и управленско
функциониране на предприятието.

39
Цена: 10.00 лв.
ПРИЛОЖЕН МАРКЕТИНГ
 учебника се решават основни практически
В
маркетингови задачи с инструментариума на
маркетинга, статистиката и бизнесетиката.

Цена: 9.00 лв.

ДЖ
М
НИ

40

МЕ

 чебникът е предназначен за дисциплината
У
“Маркетингови проучвания и изследвания„.

ЪН
Т

 чебникът е предназначен за всички професии
У
и специалности на професионалните гимназии
по икономика, СОУ и училищата, работещи по
програмите на JUNIOR ACHIEVEMENT.

23

МЪ
НТ
ИД
Ж
МЕ
Н

 ъдържанието е значително намалено и е
С
съобразено с изискванията на новите учебни
планове и програми.
 чебникът е подходящ за всички, които
У
изучават предмета Обща теория на статистиката.

41
Цена: 10.00 лв.
С ПРИЛОЖЕН ДИСК – БИЗНЕС ПЛАНОВЕ, КАЗУСИ,
ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ за ДОИ

Предлаганият
комплект учебник с диск ще
улесни работата, както на преподавателите,
така и на учениците.

2017

    – Разработени 5 бизнеспроекта.
24

Цена: 9.00 лв.

ИК
СТ

42

СТ
АТ
И

    – Методика на създаване
на бизнеспроект;

А

 риложеният диск съдържа:
П
– Адаптирана версия на учебника –
за по-лесно усвояване;

СТ
АТ
ИСТ

ИК
А

 зданието представлява актуализирано изИ
дание на “Сборник със задачи по обща теория
на статистиката”.
 адачите следват логиката на изложението
З
на ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА.
 БОБШИТЕЛНАТА ЗАДАЧА СЛЕД ВСЕКИ РАЗО
ДЕЛ Е РЕШЕНА ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА SPSS.

43
Цена: 8.00 лв.

Материалът
в сборника съответства на
този в учебника “Обща теория на статистиката”.
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44
Цена: 10.00 лв.

25

ИЦ
И
МИ
ТН

 чебното съдържание покрива изискванията
У
на програмата по Стокознание одобрена от
МОН. То е без претенции за изчерпателност.
По тази причина има подзаглавие ЗАПИСКИ.
 ъдържанието включва: ХРАНИТЕЛНИ СТОС
КИ; ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО; СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА СТОКИТЕ
И МАТЕРИАЛИТЕ.
 редназначен е за всички, които изучават
П
“Стокознание”.

45

 а упражнение на този учебен материал се
З
използва интерактивната тетрадка по 
стокознание.

Цена: 14.00 лв.
ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
 омагалото включва цялата дейност на МитП
ническия контрол според новия митнически 
кодекс.

26

Цена: 13.00 лв.

РГ
ОВ
И

46

ТЪ

 омагалото ще бъде в помощ на всички, кои
П
то ще се стремят към позицията одобрен
икономически оператор (ОИО).

Я

 ешените примери и казуси покриват всчики
Р
ВЪПРОСИ СПОРЕД ДОИ и НИП НА ПРОФЕСИЯТА
ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК.

ТЪ
РГ
ОВ

ИЯ

ДА ПРОДАВАШ УСПЕШНО С ОРИЕНТИРАНО
КЪМ КЛИЕНТА ПРИСЪСТВИЕ
 омагалото съдържа всичко за ефективните
П
продажби, за продавачите, за клиентите.
 омагалото е предназначено за специалноП
стите Продавач-консултант, Икономист –
специалност Търговия, Икономист –
мениджър, Търговски представител,
Брокер на недвижими имоти, Електронна
търговия и Продавач консултант.

47
Цена: 10.00 лв.
 чебникът покрива съдържанието на учебУ
ната програма “Икономика, организация и
управление на търговската дейност„.
 тремежът на автора е всички ученици,
С
които изучават търговия, да разполагат със
съвременни материали за обучение.
 сяка тема е разяснена с интерактивни уп
В
ражнения в три части, които ще спомогнат
учениците:
– Да осмислят научената теория;
– Да я приложат;
– Да проверят знанията си.

48
Цена: 8.00 лв.

27

ИЯ

 чебникът е разработен според логиката на
У
дейностите в едно малко предприятие.

ТЪ
РГ
ОВ

 атериалите ще спомогнат за усвояване на
М
професионални знания, свързани с дейността
на предприятието, работата в различните
отдели, длъжностите и длъжностните характеристики.
 чебникът е комплектован с всички видове
У
документи, необходими за дейността на
предприятието.

49
Цена: 11.00 лв.
УЧЕБНИКЪТ Е КОМПЛЕКТОВАН С ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН
ДИСК
 чебното съдържание е насочено към придобиУ
ване на реални знания и практически умения за
правене на бизнес онлайн.
 чебникът е предназначен за всички,КОИТО
У
ИЗУЧАВАТ ПРЕДМРТА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

28

www.martilen.bg
www.martilen.com

50
Цена: 12.00 лв.

Премъдростта

• Блажен е човекът, който е намерил
мъдрост и човекът, който е придобил
разум, защото печалбата от мъдростта
е по-добра от печалбата от сребро и
добивът от нея – по-добър от чисто
злато. Тя е по-ценна от скъпоценни
камъни и нищо, което би пожелал не
се сравнява с нея. Дългоденствие е в
десницата ù, а в левицата ù –
богатства и чест...
• Не казвай на ближния си:
„Иди и се върни пак, и утре ще ти дам! –
когато го имаш при себе си.“

Дълго време обсъждахме в редакцията какъв
текст би заинтригувал преподавателите и как
да тестваме дали този каталог се чете. Затова
предлагаме една малка промоция.
Първите 5 преподаватели, които ни изпратят
писмо на хартиен носител с името на автора на
тези Мъдрости на адрес: София 1000,
ул. „Цар Симеон“ № 5, вх. Б, Нели Гунева,
ще получат по свой избор два учебника
безплатно. Резулататите ще бъдат оповестени
на нашата фейсбук страница ИЗДАТЕЛСТВО
МАРТИЛЕН.

• Не се карай с човек без причина,
ако не ти е направил нищо лошо.

• Иди при мравката, ленивецо,
виж пътищата ù и стани мъдър. Тя,
без да има началник, надзирател или
управител приготвя хляба си през
лятото, събира храната си в жетва.
До кога ще лежиш, ленивецо? Кога ще
станеш от съня си? Малко спане, малко
дрямка, малко сгъване на ръце за сън и
беднотията ти ще дойде като разбойник.

29

ПРОМОЦИЯ
сАМО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОТ УЧИЛИЩАТА:

Издателство “МАРТИЛЕН„ Ви
предоставя възможност да получите
бонус 10 €, при еднократно заявено
30

количество 40 бр. от едно заглавие.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.:
• Приемане на заявки само от училищни
преподаватели
1. По телефона
2. При желание може да се ползва e-mail
• Безплатна доставка на заявките за
училищата
в цялата страна, като разходите са
изцяло покрити
от Издателство “Мартилен”
• Комплектоване на заявките в срок
от 24 часа и изпращане като колет по
пощата
• Търговска отстъпка 20%.
Получаване на един безплатен
учебник за преподавател
при закупуване на 20 учебника
от едно заглавие
за учениците.
31

За контакти:
издателство мартилен
Тел.: 02/ 983 1900, 0877 868 726
www.martilen.bg
www.martilen.com
е-mail: martilenbg@gmail.com
ДИСТРИБУТОРИ

• 	 КНИЖНА БОРСА “ИСКЪР”
ВНВ–ЕЛИТ–ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ
София, п.з. “Искър”, ул. “Христо Топракчиев” 11
тел. 0884 17 71 14
• 	 КНИЖНА БОРСА “ФАЛКО”
София, СОФИЯ-ПРЕС, бул. “Цариградско шосе” 113
Бизнес сграда “София прес”, партер
тел.: 0888 102 443, факс: 02 975 23 33

32

• 	 КНИЖАРНИЦА “ИВЕТ”
София, ул. “6-ти септември„ 13
тел: 02 981 5320
e-mail: ivetpki6@gmail.com

Препоръчайте нашите

онлайн обучения
Възможност да се подготвяте
по всяко време и от всяко място
www.onlineobuchenie.com

Предлаганата онлайн форма
на обучение е максимално
адаптивна и спестяваща времето.

В зависимост от професионалното
обучение, след полагане
на съответните изпити,
СДРУЖЕНИЕ “МАРТИЛЕН ФМ”
удостоверява учащите със

http://learnbulgarian.net/

СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

МАРТИЛЕН
www.martilen.bg
www.martilen.com

