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Влез в нашия сайт
http://martilen.bg



Препоръчайте нашите  

онлайн обучения
Възможност да се ПодготВяте

По Всяко Време и от Всяко място

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

реализира се от Центъра за професионално обучение към мартиЛен Фм .
онЛайн и дистанЦионно оБУЧение Чрез еЛектронни УЧеБниЦи

и изПитни тестоВе , Видео и скайП консУЛтаЦии .
В зависимост от професионалното обучение, след полагане

на съответните изпити, сдрУжение “мартиЛен Фм”
удостоверява учащите със

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

www.onlineobuchenie.com

http://learnbulgarian.net/



Здравейте Уважаеми колеги и скъпи ученици,

МАРТИЛЕН по-вече от 25 години успешно издава 
и предлага своите учебници в областта на 

ИКОНОМИКАТА.
Стремежът ни да Ви предложим различни от 

традиционните хартиени учебници продължава.
Дано тази година да оцените нашите усилия!

Надяваме се,че в КАТАЛОГА 2016 – 2017 г. ще намерите 
почти всичко от което се нуждаете в областта на:

 
Икономикс

Право
Счетоводство

Бизнескомуникации
Информатика

Икономика на предприятието
Финанси и банково дело

Маркетинг
Предприемачество и мениджмънт

Статистика
Митници
Търговия

Със сигурност има още какво да се желае! 
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 ше научите за промоции ни. 

С пожелание за успешна работа!
Нели Гунева
Управител
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различните ни учебници – ПреПОрЪчаЙте Ги!

1. ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО 
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Тетрадката е комплектована през 2015 г. с интернет 
сайт, КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА 
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, както и МНОЖЕСТВО 
РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ. Всяка тема е ПРЕЗЕНТИРАНА 
нагледно,което спомага учебния процес.

Ангелинa Габровска

•  Материалите в тетрадката са разработени въз основа на за
дание за учебна фирма с определени параметри, в която се 
внедряват постепенно всички изучени понятия.

•  чрез презентации, интерактивни игри и допълнителни ма
териа ли се упражнява и разяснява изучения материал.

•  Предназначена е за учениците, изучаващи предмета ИКОНО-
МИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Цена: 12.00 лв.
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различните ни учебници – ПреПОрЪчаЙте Ги!

2. МЕНИДЖМЪНТ /  
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 

Учебникът е комплектован през 2015 г с интернет 
сайт, КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ РАЗРАБОТЕНИ ТЕМИТЕ ПО 
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ (по учебна програма..2007). 
Всяка тема е ПРЕЗЕНТИРАНА нагледно, което спомага 
учебния процес.

Димитър Дончев

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

•  В сайта са разработени темите по учебната програма на ОПе
ратиВен МениДЖМЪнт.

•  учебникът е подходящ за подготовка по учебните предмети 
Мениджмънт, Мениджмънт на предприятието и Опера-
тивен мениджмънт.

Цена: 10.00 лв.
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3. ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА  
ПО МАКРОИКОНОМИКА 

Тетрадката е комплектована през 2015 г. с интернет 
сайт, КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
И ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ.

Мирослав Тодоров, Светлана Манаскова

•  Приложените материали показват един много добър интерак
тивен начин да се разбере макроикономиката.

•  Със задълбочаване на кризата световните икономисти бяха 
принудени да се откажат от учебникарските теории и да по
гледнат към реалния свят, за да разберат подобре какво се 
случва.

•  Тетрадката е предназначена за всички, които изучават 
макроикономика, независимо от уч.програми, по които се 
обучават.

Цена: 12.00 лв.

различните ни учебници – ПреПОрЪчаЙте Ги!
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различните ни учебници – ПреПОрЪчаЙте Ги!

4. ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА 
ПО СТОКОЗНАНИЕ
Тетрадката е комплектована през 2015 г. с интернет 
сайт. 
Там може да намерите всички учебни материали, 
предвидени да се изучават по СТОКОЗНАНИЕ.

Ангелина Габровска

•  Интерактивната тетрадка e свързана с уебсайт по 
Стокознание и отговаря на съвременните изисквания 
за модерно образование.

•  Помагалото включва почти всички хранителни и нехранителни 
стоки, които се продават на пазара, както и техните основни 
характеристики.

•  Съдържанието е съобразено с всички специалности, 
изучаващи дисциплината “Стокознание”.

Цена: 12.00 лв.
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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:

1. Уверете се, че сте въвели правилно името на сайта.  
То е www.martilen.bg

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

3. Ако за първи път влизате в секция електронни учебници, натиснете 
полето “не сте се регистрирали?”
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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
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различните ни учебници – ПреПОрЪчаЙте Ги!

5. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА 
НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ (КОФСИ)
УЧЕБНИКЪТ Е КОМПЛЕКТОВАН  
С ИНСТАЛАЦИОНЕН ДИСК  
НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОГРАМА МИРАЖ 

Албена Костова

•  учебникът е разработен въз основа на задание за учебна 
фирма с определени параметри, в която се внедрява 
счетоводен софтуер и се осчетоводява текущата 
дейност.

•  направена е характеристика на всички програмни продукти 
за счетоводна отчетност и е показан начина на избор на 
програмен продукт, както и работата с него.

Цена: 12.00 лв.

6. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
УЧЕБНИКЪТ Е КОМПЛЕКТОВАН  
С ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ДИСК

Биляна Койчева, Ани Главчева

•  учебното съдържание е насочено към придобиване на 
реални знания и практически умения за правене на биз-
нес онлайн.

•  учебникът е предназначен за всички икономически про-
фесии и специалности.

Цена: 11.00 лв.

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ martilem.bg
 martilen.com
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7. МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО  
ПО СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ  
НА SPSS 
Мита Георгиева,  
Магдалена Каменарова

•  изданието представлява актуализирано издание на “Сбор
ник със задачи по обща теория на статистиката”.

•  задачите следват логиката на изложението на ОбЩа теО
риЯ на СтатиСтиКата.

•  ОбОбШителната заДача СлеД ВСеКи разДел е реШена 
чрез ПрОГраМата SPSS.

Цена: 10.00 лв.

различните ни учебници – ПреПОрЪчаЙте Ги!

8. ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ – 
ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ
(ДА ПРОДАВАШ УСПЕШНО С ОРИЕНТИРАНО КЪМ 
КЛИЕНТА ПРИСЪСТВИЕ) 

Людмил Георгиев

•  Помагалото съдържа всичко за ефективните продажби, за про
давачите, за клиентите.

•  Помагалото е предначено за специалностите Продавачконсул
тант, икономист – сп. търговия, икономист – мениджър, тър
говски представител, брокер на недвижими имоти, електронна 
и Продавач консултант.

Цена: 8.00 лв.

9. РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ (УТФ)
Колектив

•  Учебникът е разработен според логиката на дейности-
те в едно малко предприятие по уч. програма от 2014 г.

•  Материалите ще спомогнат за усвояване на професио-
нални знания, свързани с дейността на предприятието, ра
ботата в различните отдели, длъжностите и длъжностните 
характеристики.

•  Учебникът е комплектован със всички видове докумен-
ти, необходими за дейността на предприятието.Цена: 12.00 лв.
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иКОнОМиКС 

10. МИКРОИКОНОМИКА 

Методи Кънев

(С ПРИЛОЖЕНИЕ СБОРНИК – ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И 
УПРАЖНЕНИЯ – Емилия Йорданова)

•  това е найдостъпният в стилово отношение учебник по МиК
рОиКОнОМиКа за учениците.

•  Предлаганият комплект на учебника с помагалото ще улесни 
работата, както на преподавателите, така и на учениците 
при работа в клас и при подготовката им за кандидатстудент
ските изпити

•  За всяка тема от учебника са разработени приложни 
материали от практиката, тестове и казуси, с което се 
цели да се усвоят основните икономически категории от ико
номическата теория.

Цена: 12.00 лв.

11. МАКРОИКОНОМИКА 

Методи Кънев

 това е найдостъпният в стилово отношение учебник за уче• 
ниците.
  учебникът е предназначен за всички икономически професии, • 
които изучават тази дисциплина.

Цена: 9.00 лв.

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ martilem.bg
 martilen.com
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14. РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО 

Гергана Деренцева

 тетрадката съдържа задачи, упражнения, тестове и казуси по 
ОбЩа теОриЯ на ПраВОтО; КОнСтитуциОннО ПраВО; ГраЖ
ДанСКО ПраВО; аДМиниСтратиВнО ПраВО; наКазателнО Пра
ВО; тЪрГОВСКО ПраВО; труДОВО и ОСиГурителнО ПраВО. 

 работната тетрадка е разработена по начин, който позволя• 
ва да се ползва и като елемент от портфолиото на ученика в 
обучението му по ПраВО.

Цена: 8.00 лв.

 ПраВО

12.  ОСНОВИ НА ПРАВОТО 
Георги Стефанов и колектив

(С ПРИЛОЖЕНИЕ – ЗАДАЧИ, КАЗУСИ  
И УПРАЖНЕНИЯ ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО) 

•  учебникът осигурява основни познания в областта на ОбЩата 
теОриЯ на ПраВОтО; КОнСтитуциОннОтО ПраВО; ГраЖДан
СКОтО ПраВО; аДМиниСтратиВнОтО ПраВО; наКазателнОтО 
ПраВО.

•  Задачите и казусите допринасят за усвояване на нор-
мативния материал и за придобиване на опитност при прак
тическото му приложение.

13.  ФИРМЕНО ПРАВО 
Георги Стефанов и колектив

•  учебникът е написан по одобрена учебна програма от МОн и 
включва тЪрГОВСКО ПраВО; ФинанСОВО и ДанЪчнО ПраВО; 
труДОВО и ОСиГурителнО ПраВО; аВтОрСКО ПраВО; реГули
ране на ОтнОШениЯта на ФирМите С ДЪрЖаВните инСти
туции.

•  Подходящ е за всички, които изучават този нормативен мате
риалпрофесионалните гимназии, СОу и училищата, работещи 
по системата на JUNIOR ACHIEVEMENT.Цена: 9.00 лв.

Цена: 12.00 лв.

2016 
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СчетОВОДСтВО 

15.  ОБЩА ТЕОРИЯ 
НА СЧЕТОВОДНАТА  
ОТЧЕТНОСТ 
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Любен Петров

•  това е преработено издание на учебника Основи на 
счетоводството, в който са нанесени всички нови 
промени,съобразени с постановките на новия закон за счето
водството (в сила от 01.01.2016 г.).

•  учебникът е претърпял и промяна и от методична гледна 
точка.,където всички теми са 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.

Цена: 12.00 лв.

ПОРЕДИЦА СБОРНИЦИ С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ  
ПО СЧЕТОВОДСТВО
Поредицата от сборници по счетоводство идва да запълни  
дългогодишната празнина от тези помагала.

2016 

16. СЧЕТОВОДСТВО –  
СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ.  
ТОМ ПЪРВИ

Богдана Костадинова,  
Йордана Стамберова-Стоянова 

•  Сборникът съдържа решени и нерешени задачи по ОбЩа теО
риЯ на СчетОВОДната ОтчетнОСт и връзката със СчетОВОД
СтВО на ПреДПриЯтиетО

•  той включва задачи за ОбеКти на СчетОВОДСтВОтО; СПОСОб 
на баланСОВОтО ОбОбЩаВане; СиСтеМа на СчетОВОДни
те СМетКи; ДОКуМентиране на СтОПанСКите ОПерации; 
инВентаризациЯ; ОценКа и КалКулациЯ; теКуЩО СчетО
ВОДнО Отчитане; ОрГанизациЯ на СчетОВОДниЯ ПрОцеС В 
ПреДПриЯтиетО.

Цена: 10.00 лв.

2016 
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 СчетОВОДСтВО

17. СЧЕТОВОДСТВО –  
СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ.  
ТОМ ВТОРИ

Минка Господинова 

•  това е първият сборник, обхващащ решени и нерешени задачи 
от СчетОВОДСтВО на ПреДПриЯтиетО.

•  той включва задачи за Отчитане на КаПиталите; Отчитане 
на ДМА; Отчитане на ДНА; Отчитане на ДФА; Отчитане 
КА.

Цена: 9.00 лв.

18.  СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
Светла Павлова

•  учебникът е съобразен с Държавните образователни изисква
ния и националните изпитни програми по СЧЕТОВОДСТВО 
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

•  Може да се използва за подготовка в професионалните гим
назии, СОу и училищата, работещи по програмите на JUNIOR 
ACHIEVEMENT.

19. СЧЕТОВОДСТВО  
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  
С ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ –  
КРАТЪК КУРС, ВТОРО ИЗДАНИЕ 
Светла Павлова

•  това помагало се преиздава, за да отговори на желанието на 
нашите читатели да го ползват.

•  В него са отразени всчики промени настъпили в закона за Счето
водство на предприятието след 01.01.2016 г.

Цена: 12.00 лв.

Цена: 12.00 лв.

2016 

2016 
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20.  СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ 
ПО СЧЕТОВОДСТВО
Светла Павлова

•  Сборникът съдържа нерешени задачи по: счетоводство на 
фирмата; банково счетоводство; бюджетно счетоводство; 
застрахователно счетоводство и счетоводство на селското 
стопанство.

•  Допринася за усвояване на професионалните знания и умения по 
Счетоводство на предприятието.

Цена: 9.00 лв.

22. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
•  Помагалото е написано според основните изисквания на зако

на зa счетоводство и Счетоводните стандарти, които стоят 
пред бюджетните предприятия при организация на счетовод
ната им дейност.

•  Всички често срещани счетоводни операции са илюстри-
рани със задачи.

•  Допринася за усвояване на професионалните знания и умения по 
осчетоводяване на операциите в бюджетната сфера.

Цена: 8.00 лв.

21. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО 
•  Помагалото допринася за усвояване на професионалните зна

ния и умения по счетоводство на банковите операции.
•  написано е според основните изисквания на закона за счето

водството и Счетоводните стандарти за банковия сектор.
•  Всички често срещани счетоводни операции са илюстри-

рани със задачи.

Цена: 8.00 лв.

СчетОВОДСтВО 
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23. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО
СЧЕТОВОДСТВО
•  Помагалото е съставено според основните изисквания на за

кона зa счетоводство и Счетоводните стандарти, които се 
отнасят за застрахователните дружества и Осигурителната 
система при организация на счетоводната им дейност. 

•  Всички често срещани счетоводни операции са илюстрирани 
със задачи.

•  учебникът допринася за усвояване на професионалните знания 
и умения по осчетоводяване на операциите в застрахователна
та и осигурителната сфера.Цена: 8.00 лв.

 СчетОВОДСтВО

24. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ – 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Светла Павлова

•  чрез учебното съдържание се усвояват знания за теорията на 
счетоводните стандарти и тяхното практическо приложе-
ние.

•  Решените задачите за самостоятелна работа са инте-
рактивни. те развиват умения за практическа работа при прила
гане на счетоводните стандарти.

Цена: 9.00 лв.

25. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ В СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Анета Зашева

•  изданието е предназначено за изучаване на найчесто използ
ваните модули от системата на МИКРОИНВЕСТ при финан
совите отчети в икономиката и тяхното приложение, в т.ч.:

 – Управление на човешките ресурси;
 – Отчитане на труда и работната заплата;
 – Отчитане на дълготрайните активи;
 – Отчитане на търговските центрове.
•  учебникът е подходящ за работа по дисциплината КОМПЮ-

ТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО в професионалните гимназии по 
икономика.

•  учебникът е предназначен и за всички, които изучават пред
мета ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ в професионалните 
гимназии.

Цена: 12.00 лв.
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бизнеСКОМуниКации 

26.  БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ 
ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ,  
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Емилия Шаренска, Милка Ризова

Учебникът е основно преработен и допълнен с всички  
въпроси от учебната програма
 тук може да научите и да упражните:
 – Междуличностното делово общуване;
 – Комуникациите –писмени и говорими;
 – Административната етика;
 – Междуфирмени бизнескомуникации;
 – Бизнескомуникации на представителни събития.

Цена: 10.00 лв.

27.  КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС 
(НА КИРИЛИЦА И ЛАТИНИЦА) 

Милка Ризова, Емилия Шаренска

Съдържанието на учебника включва:
– Овладяване на клавиатурата на кирилица и латиница;
– текстообработка – правила и упражнения с WORD 2010.

Цена: 10.00 лв.

28. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
(НА БЪЛГАРСКИ И НА ЛАТИНСКИ) 
Издание от 2014 – второ преработено  
и допълнено издание

Николина Георгиева

•  учебникът е с претенции за найдобрия учебник по тази дисци
плина на пазара.

•  Разделите “Кореспондентски информационни техноло-
гии„ и “Текстообработка”разглеждат кореспондент-
ската практика през възможностите на Word 2010.

•  учебникът е предназначен за всички професии, в които се изу
чава тази дисциплина и за всички, които се занимават с ко-
респонденция.

Цена: 12.00 лв.
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 иКОнОМиКа

29. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 
ЧАСТ ПЪРВА 

Георги Попов и Николай Щерев

•  Съдържанието на учебника покрива всички икономически проце
си и явления, които произтичат в една фирма – от създаване
то на предприятието до маркетинга и мениджмънта.

•  за упражнение на този учебен материал се използва интераК
тиВна тетраДКа ПО иКОнОМиКа на ПреДПриЯтиетО.

Цена: 9.00 лв.

30. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 
ЧАСТ ВТОРА 

Колектив

•  учебникът е продължение на материала от част първа и обхва
ща разделите:

 – Финансова дейност;
 – Финансови институции;
 – управление на предприятието;
 – Отраслови особености на предприятията.
•  Предназначен е за всички професии и специалности на професи

оналните гимназии по икономика и СОу.

Цена: 10.00 лв.

31. ИКОНОМИКА 
(ПАЗАРНА ИКОНОМИКА) 

Цонка Лалева

•  учебникът е с претенции за найпродаваният учебник по тази 
дисциплина. 

•  Предназначен е за учениците от гимназиалните класо-
ве на СОУ и професионалните гимназии, които изучават 
икономика модулно.

•  Покрива програмите по пазарна икономика на JUNIOR 
ACHIEVEMENT и програмата на МОнМ по икономика за неико
номисти.

•  Материалът ще спомогнеза формиране на необходимите знания 
по микроикономика, макроикономика, предприемачество, между
народна икономика, маркетинг и мениджмънт.

Цена: 10.00 лв.
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ФинанСи и банКОВО ДелО 

32. ФИНАНСИ  
(ПУБЛИЧНИ, КОРПОРАТИВНИ  
И МЕЖДУНАРОДНИ)

Колектив

(С ПРИЛОЖЕНИЕ – РЕШЕНИ ЗАДАЧИ И 
УПРАЖНЕНИЯ – Светозара Симеонова)

•  учебникът включва три големи самостоятелни раздела “Пуб
лични финанси”, “Корпоративни финанси” и “Международни 
финанси”.Цена: 12.00 лв.

34. БАНКОВО ДЕЛО 

Радко Радков и Даниела Манчева

•  учебникът е разработен в съответствие с учебния материал 
по теория на предмета БАНКОВО ДЕЛО за 11 и 12 клас по 
уч. програма от 2012 г.

•  Предназначен е за учениците, които изучават дисциплината 
Банково дело. 

•  Комплектът на учебника със сборниците ще улесни ра-
ботата на преподавателите и учениците.

Цена: 14.00 лв.

33. БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ 
Цонка Лалева

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

•  Всяка тема е разяснена с упражнения в три часи, които ще спо
могнат учниците :

 – да осмислят научената теория;
 – да я приложат;
 – да проверят знанията си.
•  учебникът е предназначен за всички, които изучават борси и 

борсови операции.

Цена: 10.00 лв.
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 ФинанСи и банКОВО ДелО

35. СБОРНИК С ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ  
ПО БАНКОВО ДЕЛО – 11 клас 
(УЧЕБНА БАНКА И УЧЕБНА ПРАКТИКА) 

Даниела Манчева и Диана Стоянова

•  този сборник обхваща учебния материал по практика от 1 до 
10 тема от програмата по Банково дело за 11 клас.

•  Окомлектовано е с всички необходими образци 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.

Цена: 14.00 лв.

36. СБОРНИК С ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ  
ПО БАНКОВО ДЕЛО – 12 клас 
(УЧЕБНА БАНКА И УЧЕБНА ПРАКТИКА)

Даниела Манчева и Диана Стоянова

•  този сборник обхваща учебния материал по практика от 11 до 
24 тема от програмата по Банково дело за 12 клас.

•  Окомлектовано е с всички необходими образци на банкови до-
кументи, 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.

Цена: 14.00 лв.

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ martilem.bg
 martilen.com
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37. ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ  
С БАНКИТЕ 
(Изпозва се по предмета ПАРИ И БАНКОВО 
ДЕЛО по програмите на JUNIOR ACHIEVEMENT)

Радко Радков и Даниела Манчева

•  учебното съдържание е свързано с придобиване на знания и 
умения в областта на парично кредитните отношения, които 
възникват между банките и икономическите субекти в процеса 
на тяхната дейност.

•  Всяка тема е разработена със съответните примерно по-
пълнени банкови документи, които съпътстват банковите 
операции.

•  Упражненията са интерактивни, включват задачи за опо
знаване на всички парично кредитни банкови дейности и 
завършват с тест за оценка според последните ДОИ.

•  учебникът е предназначен за всички, които изучават тази дис
циплина. 

Цена: 10.00 лв.

38. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА  
НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ  
(ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ)

Радко Радков и Даниела Манчева

•  учебникът съдържа основни понятия и процеси, свързани с осо
беностите, начините и формите на плащане при вътрешната 
и международната търговия.

•  разгледани са посредничеството и ролята на банките при из
вършване на плащанията, особеностите и технологията на 
банковите операции.

•  Към всяка тема са включени упражнения с примерно попълне-
ни банкови документи, които съпътстват операциите.

•  Всички упражнения са интерактивни, включват задачи за опозна
ване на всички банкови дейности и завършват с тест за 
оценка според последните ДОИ.

Цена: 10.00 лв.

ФинанСи и банКОВО ДелО 

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ martilem.bg
 martilen.com
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 МарКетинГ

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ martilem.bg
 martilen.com

39. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА – ЧАСТ ПЪРВА 
ВТОРО, ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ 

Николай Щерев 
•  Актуализираното учебно съдържание съответства на 

Държавните образователни изисквания на обучението 
по Маркетинг, както и на НИП.

•  Добавени са темите:
Маркетингово планиране и маркетингови стратегии
Организация на маркетинга в предприятието
Маркетингова практика
•  След всяка тема са предвидени обобщения и примерен контро

лен тест от 10 въпроса,с точково оценяване.
•  учебникът е предназначен за всички професии и специалности 

по професионалните гимназии по икономика, СОу и училищата, 
работещи по програмите на JUNIOR ACHIEVEMENT.

Цена: 10.00 лв.

40. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА – ЧАСТ ВТОРА 
(ПРИЛОЖЕН МАРКЕТИНГ)

Колектив

•  В учебника се решават основни практически маркетинго-
ви задачи с инструментариума на маркетинга, статистика
та и бизнесетиката.

•  учебникът е предназначен за всички професии и специалности 
на професионалните гимназии по икономика, СОу и училищата, 
работещи по програмите на JUNIOR ACHIEVEMENT.

•  учебникът е предназначен за дисциплината “Маркетингови 
проучвания и изследвания„.

Цена: 10.00 лв.
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ПреДПриеМачеСтВО и МениДЖМЪнт 

41. ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ 

Иван Илиев, Димитър Дончев, Младен Велев 

•  учебникът е подходящ за работа по дисциплините:
 – 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 система

тизирани знания и практически умения за икономическото и уп
равленско функциониране на предприятието.

Цена: 9.00 лв.

42. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
Кирил Тодоров 

(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.
•  учебникът ще запознае учениците с основните принципи на пред

приемачеството и мениджмънта на малката и средна фирма. 
•  Приложеният диск съдържа :
 –  Адаптирана версия на учебника – за по-лесно усвоя-

ване;
 – Методика на създаване на бизнеспроект;
 – Разработени 5 бизнеспроекта.

Цена: 10.00 лв.

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ martilem.bg
 martilen.com
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 СтатиСтиКа

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ martilem.bg
 martilen.com

43. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
Мита Георгиева

•  Съдържанието е значително намалено и е съобразено с изисква
нията на новите учебни планове и програми.

•  учебникът е подходящ за всички, които изучават предмета 
Обща теория на статистиката.

Цена: 9.00 лв.

44. СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО ОБЩА ТЕОРИЯ 
НА СТАТИСТИКАТА 

Мита Георгиева

•  Материалът в сборника съответства на този в учебника 
“Обща теория на статистиката”.

Цена: 8.00 лв.
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инФОрМатиКа 

ПреПОрЪчаЙте на ВаШите ученици  
наШите учебници

Потърсете ни на адрес martilenbg@gmail.com

Повече 25 години издателство Мартилен създава  
и издава вашите учебници по икономика

45. ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА –  
ТОМ ПЪРВИ 

Колектив 

 той съдържа теория и практически задачи по: 
 – бизнескомуникации; 
 – текстообработка;
 – информатика; 
 – Хардуер; 
 – Операционни системи; 
 – Приложен софтуер; 
 – алгоритми и програмиране;
 – Word, Excel, Power Point. 

Цена: 14.00 лв.
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	 МИТНИЦИ

46. МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА 
ДЕЙНОСТ
Момчил Антов

•		Помагалото	 включва	 цялата	 дейност	 на	 Митническия	 контрол	
според	НовИя	МИТНИческИ	кодекс.	

•		Решените	 примери	 и	 казуси	 покриват	 всчики	 вЪПРосИ	 сПоРед	
доИ	 и	 НИП	 НА	 ПРоФесИяТА	 дАНЪчеН	 И	 МИТНИческИ	 По-
сРедНИк.

•	 Помагалото ще бъде в помощ на всички, които ще се 
стремят към позицията ОДОбРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ 
ОПЕРАТОР (ОИО).

Цена: 14.00 лв.
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тЪрГОВиЯ 

47. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ТЪРГОВИЯТА
Ваня Димитрова

•  учебникът покрива съдържанието на учебната програма “ико
номика, организация и управление на търговската дейност„.

•  Стремежът на автора е всички ученици, които изучават тър
говия, да разполагат със съвременни материали за обучение.

•  Всяка тема е разяснена с интерактивни упражнения в 
три части, които ще спомогнат учениците:

 – Да осмислят научената теория;
 – Да я приложат; 
 – Да проверят знанията си.

Цена: 10.00 лв.
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 ДруГи 

• ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ И БИЗНЕС ПРОЕКТИ  
ПО ИКОНОМИКА ЗА ПРОФЕСИЯ “ИКОНОМИСТ ” 
(ТЪРГОВИЯ, БИЛИНГВАЛЕН ПРОЕКТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ)

Цена: 8.00 лв.

• БИЗНЕС ПРОЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО 
ИКОНОМИКА ЗА ПРОФЕСИЯ “ИКОНОМИСТ”

Цена: 8.00 лв.

• ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО 
ИКОНОМИКА ЗА ПРОФЕСИЯ “ФИНАНСИСТ”

Цена: 8.00 лв.

• ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 
ПО ИКОНОМИКА ЗА ПРОФЕСИЯ “ПРОДАВАЧ-
КОНСУЛТАНТ И МАРКЕТОЛОГ”

Цена: 8.00 лв.
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ПРОМОЦИЯ
САМО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩАТА:

Издателство “МАРТИЛЕН„ Ви предоставя  

възможност да получите бонус 10 €,  

при еднократно заявено количество  

40 бр. от едно заглавие.
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ЗА КОНТАКТИ: 
ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН
Тел.: 02/ 983 1900, 0877 868 726
Web http://martilen.bg/ 
Web: www.martilen.com
E-mail: martilenbg@gmail.com

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ  
ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 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.



30

ДИСТРИБУТОРИ

•  КНИЖНА БОРСА “ИСКЪР” 
внв–елит–владиМир владиМиров 
София, п.з. “искър”, ул. “Христо топракчиев” 11 
тел. 0884 17 71 14

•  БОРСА ЗА УЧЕБНИЦИ “НОВА ЗВЕЗДА” 
София, ж.к. “Яворов”, ул. “река осъм” 2 
 тел. 02 946 14 40

•  КНИЖНА БОРСА “ФАЛКО” 
София, СоФиЯ-преС, бул. “цариградско шосе” 113 
бизнес сграда “София прес”, партер 
тел.: 0888 102 443, факс: 02 975 23 33

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

ВНИМАНИЕ ЗАСТРАШЕНИ СМЕ !
НЕКА ЗАЕДНО ДА ОПАЗИМ ЗЕМЯТА!
И как вие, които изучавате икономика и боравите с икономическите 
понятия като бъдещи икономисти ще помогнете  да съхраним 
ТВОРЕНИЕТО.
Запомнете, че ТВОРЕНИЕТО и СЛОВОТО са  неприкосновени!   
Нека бдим над тях и ги опазим! 
Приемете този призив с обич и пожелание за благополучие

ЗЕМЯТА Е НАШИЯ ДОМ
Вървя из моя град, минавам през парка, повдигам глава 
към огромните кестени и старите липи и спонтанно ме 
обзема един тревожен въпрос: осъзнават ли хората 
какво причиняват, чрез своята активна дейност на 
своя дом – Земята и на нейната природа; това ли е 
земната природа и какво място заема тя в моята, твоята, 
човешката жизнена среда?
И наистина, чрез своята активна дейност и начин на 
живот, човечеството постепенно разрушава Земята и 
природата в нея. А тя е чародейка, изпълнена с най-
живителната сила на житейското начало. 
Природата е слънце, въздух и вода, гори и планини. 
Каква наслада, какво удивление доставя красивата 
природа, пред която се възхищавам и благоговея. 

Природата влива най-живителните струи на растенията, 
животните и хората. 
В нашия век, век на атомни централи и компютри, 
интернет, на една бурна и шеметна музика и дискохаоса, 
природата трудно отстоява набезите на кошмарите – 
сега гората е тъжна; не се оглася от сладките звуци на 
сладкопойните птици;чува се свистене на дърворезачка 
и тежко поваляне на красиви гигантски дървета –  



гордостта на горската природа; една небрежно 
захвърлена неизгоряла цигара, възпламенява огромен 
пожар и опустошава обширни горски площи; ловци, 
запътили се към горите и полята безмилостно изтребват 
ценен дивеч за свои лични цели....

А водите. Какво е природата без реките!? Реките, 
със своите бистри и чисти води, винаги са утолявали 
човешката жажда. Как жалко, наблюдавам бреговете 
на реките, които често се превръщат в сметища ,които 
замърсяват водите. Такива води днес  ние пием.
Иска ми се да бъдем повнимателни и да пазим нашия дом 
– Земята, нейната природа и всичко, което ни заобикаля. 
Така ще има високи дървета, гъсти и зелени гори, бистри 
клокочещи извори и потоци, чист и здравословен въздух. 
Всичко това е моят и Вашия дом и природата в човешката 
жизнена среда – необятна и колоритна. 
Земята и природата са най-уютният дом за хората.

Пролет е. Всички растения и животни се събуждат за нов 
живот. Слънчевите лъчи разкъсват тъмните облаци. Един 
благ ветрец ме погалва и долавям звуците на ухаещата 
природа, които се сливат с молещо послание – да пазим 
чиста и приветлива Земята и природната среда, за да 
можем да се опазим и ние като нация. Днес всеки върви 
по своя път, но всеобща е мечтата на човечеството към 
красотата в живота, към съвършенство, към хармония 
между хората, Земята и природата.
Хора, обичайте Земята, защото тя е ваш дом!

Чуйте   този призив на едно дете на 12 години 




