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МАРТИЛЕН
„МАРТИЛЕН“ е едно от водещите и доказани издателства за учебна
литература в областта на икономиката. Успехът ни се дължи не само
на усърдната ни работа, но и на авторските колективи, състоящи се от
професионалисти – преподаватели.
Години наред ние предлагаме учебни материали, които да спомогнат не
само за теоретичните, но и за практическите познания на учениците
от професионалните гимназии с икономически и неикономически профил,
както и от средните общообразователни училища.
Освен традиционните издания на хартиен носител, МАРТИЛЕН предлага
и електронни материали, които улесняват образователния процес.
В каталога ще откриете качествени и леснодостъпни материали в
следните области:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Икономическа теория
Икономика
Право
Счетоводство
Бизнес комуникации
Финанси и банково дело
Маркетинг
Предприемачество и мениджмънт
Статистика
Търговия

За всякакви въпроси и предложения можете да ни пишете
на e-mail: martilenbg@gmail.com или да се свържете с нас
на телефон: 0877 868 726. Обратната връзка е важна за нас!
Желаем ви успешна и спорна работа с учебните материали на
издателство „МАРТИЛЕН“!
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ОЧАКВАЙТЕ!
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РЪКОВОДСТВО
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА МИТНИЧЕСКИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ

ТЕХНОЛОГИЯ НА
МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
Момчил Антов

Цена: 15.00 лв.
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• Изданието включва цялата дейност на
Митническия контрол според НОВИЯ МИТ
НИЧЕСКИ КОДЕКС.
• Последният раздел на ръководст
во
то е предназначен за часовете по практика и включва решени примери и казу
си, които покриват всички ВЪП
РОСИ
СПОРЕД ДОИ и НИП НА ПРОФЕСИ
ЯТА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПО
СРЕДНИК – ЗАПОВЕД № РД 09 – 3599/
29.12.2020 г.
• Изданието ще бъде в помощ на всички,
които ще се стремят към позицията ОДО
БРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (ОИО)

МАРТИЛЕН

ОЧАКВАЙТЕ!

ТЕМИ,ТЕСТОВЕ, ЗАДАНИЯ
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ –
ОФИС СЕКРЕТАР
Колектив
• Изданието включва теоретични разра
ботки за всички теми по НИП – ЗАПОВЕД №
РД 09 – 3613/31.12.2020 г.
• Примерните тестове към всяка тема и
примерните задания ще помогнат при под
готовката за държавните изпити на всич
ки, които ще се стремят към професията
346020 ОФИС СЕКРЕТАР

Цена: 16.00 лв.
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НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 8. КЛАС
ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
Кирил Тодоров

Цена: 12.00 лв.

УЧЕБНИКЪТ Е ОДОБРЕН СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВИЕТО И НАУКАТА
№ РД 09‐1223/09.05.2019 г.
• Изданието може да се ползва от учениците от 8. клас
за всички професионални направления.
• Учебникът се състой от две части, в които се представят
същността на предприемачеството, фигурата на предпри
емача, както и мотивите на предприемаческото мислене.
• За всяка тема има разработени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УП
РАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ И ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници,
които спомагат за усвояване на материала.

2. ИКОНОМИКА 10. КЛАС

ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
Цонка Лалева, Милена Първанова

Цена: 12.00 лв.
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УЧЕБНИКЪТ Е ОДОБРЕН СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВИЕТО И НАУКАТА
№ РД 09‐1225 /09.05.2019 г.
• Изданието може да се ползва от учениците от 10 клас
за всички професионални направления.
• Материалът разглежда основите на икономиката, ико
номическите проблеми и пазарните механизми, изясня
ва функцията на предприятието, неговото управление и
жизнен цикъл.
• Към всяка тема са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖ
НЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, кои
то спомагат за усвояване на материала.

МАРТИЛЕН

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3. ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Деан Василев, Борис Георгиев

Цена: 15.00 лв.

Съдържанието припокрива учебната програма за специ
фична професионална подготовка за професия 4820101
Икономическа информатика, утвърдена със ЗАПОВЕД
РД09-1761/12.08.20 г.
• В изданието са разгледани основните функции на
MS Оffice, свързани с текстообработка, електронни таб
лици, компютърна графика и презцентации.
• Представени са и различни примери за приложенето
на ИТ в стопанската дейност.
• Изданието дава възможност да се добият необходими
те базови компетенции за дигиталните технологии.
• За всяка тема има разработени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УП
РАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ И ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници,
които спомагат за усвояване на материала.

посетете нашите сайтове

www.martilen.bg
www.martilen.com
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4. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА
ОТЧЕТНОСТ
Любен Петров
• Всяка тема в изданието е разработена според уроч
ната система, като след всеки урок има упражнения –
включени са решени и нерешени задачи, тестове, казуси,
игрословици и изготвяне на първични носители на счето
водна информация.

Цена: 12.00 лв.

5. СЧЕТОВОДСТВО НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО С ПРИМЕРНИ
ЗАДАНИЯ
Светла Павлова
• Изданието е създадено с цел да отговори на потреб
ността за обучение на учениците по СЧЕТОВОДСТВО НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО.
• В него са отразени всички промени, настъпили в Зако
на за Счетоводство на предприятието след 01. 01. 2016 г.

Цена: 14.00 лв.
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МАРТИЛЕН

СЧЕТОВОДСТВО

6. СЧЕТОВОДСТВО. СБОРНИК С
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ – ТОМ ПЪРВИ
Богдана Костадинова, Йордана Стамберова
• Сборникът съдържа решени и нерешени задачи по
ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ и връзка
та със СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
• Той включва задачи за ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО;
СПОСОБ НА БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ; СИСТЕМА
НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ; ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТО
ПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ; ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ; ОЦЕНКА И
КАЛКУЛАЦИЯ; ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ; ОРГА
НИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Цена: 10.00 лв.

7. СЧЕТОВОДСТВО. СБОРНИК С
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ – ТОМ ВТОРИ
Минка Господинова
• Сборникът обхваща 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: 10.00 лв.
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СЧЕТОВОДСТВО
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9. СЧЕТОВОДСТВО. СБОРНИК
С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ – ТОМ ТРЕТИ
Йордана Стамберова, Богдана Костадинова
• Сборникът съдържа решени и нерешени задачи по
СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
• Съдържанието на този том обхваща: ЗАДАЧИ ЗА ПРЕ
ГОВОР, в т. ч. Отчитане на капиталите; Отчитане на дъл
готрайните активи; Отчитане на материалните запаси.
– ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ; ЗА ОТЧИТАНЕ
НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ОТЧИТАНЕ НА КРАТКО
СРОЧНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ.
• Към всеки раздел има ОБОБЩАВАЩИ задачи.

Цена: 10.00 лв.

10. СЧЕТОВОДСТВО. СБОРНИК С
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ – ТОМ ЧЕТВЪРТИ
Йордана Стамберова, Богдана Костадинова
• Сборникът съдържа решени и нерешени задачи по
СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
• Съдържанието на този том обхваща: ЗАДАЧИ ЗА ПРЕ
ГОВОР, в т. ч. Отчитане на разчетите; Отчитане на парич
ните средства и на Краткосрочните финансови активи;
ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ; ЗА ОТЧИТАНЕ
НА ПРИХОДИТЕ И ЗА ОТЧИТАНЕ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛ
ТАТИ.
• Към всеки раздел има ОБОБЩАВАЩИ задачи.

Цена: 10.00 лв.
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МАРТИЛЕН

СЧЕТОВОДСТВО

11. СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ
ПО СЧЕТОВОДСТВО
Светла Павлова
• Сборникът съдържа нерешени задачи по: счетовод
ство на фирмата; банково счетоводство; бюджетно счето
водство; застрахователно счетоводство и счетоводство на
селското стопанство.
• Допринася за усвояване на професионалните знания и
умения по Счетоводство на предприятието.

Цена: 12.00 лв.

12. СБОРНИК ПО БАНКОВО
СЧЕТОВОДСТВО
Йордана Стамберова-Стоянова
• Предназначен е да спомогне обучението по Банково
счетоводство и Оперативно счетоводство.
• Разработен е според изискванията на Закона за сче
товодството, Закона за кредитните институции, Междуна
родните стандарти за финансово отчитане и нормативни
те документи, които регламентират банковата дейност.
• Съдържа РЕШЕНИ и НЕРЕШЕНИ задачи по БАНКОВО
СЧЕТОВОДСТВО, както и ОБОБЩАВАЩИ ЗАДАЧИ, обхва
щащи отчетния процес в търговските банки.

Цена: 12.00 лв.
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13. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО.
КРАТЪК КУРС – ЗАПИСКИ
Авторски колектив
• Изданието допринася за усвояване на професионални
те знания и умения по счетоводство на банковите опера
ции.
• Написано е според основните изисквания на Закона
за счетоводството и Счетоводните стандарти за банковия
сектор.
• Всички често срещани счетоводни операции са илю
стрирани със задачи.

Цена: 10.00 лв.

14. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО –
Издание 2019 г.
Светла Павлова

• Това издание и е написано според последните
промени в Закона зa счетоводство и Счетоводните
стандарти, които стоят пред бюджетните предприятия
при организация на счетоводната им дейност (2018 г.).
• Всички често срещани счетоводни операции са илю
стрирани със задачи.
• Допринася за усвояване на професионалните знания и
умения по осчетоводяване на операциите в бюджетната
сфера.
Цена: 12.00 лв.
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МАРТИЛЕН

СЧЕТОВОДСТВО

15. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И
ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО.
КРАТЪК КУРС – ЗАПИСКИ
Авторски колектив

Цена: 10.00 лв.

• Изданието е съставено според основните изисквания
на Закона зa счетоводство и Счетоводните стандарти,
които се отнасят за Застрахователните дружества и Оси
гурителната система при организация на счетоводната
им дейност.
• Всички често срещани счетоводни операции са илю
стрирани със задачи.
• Допринася за усвояване на професионалните знания и
умения по осчетоводяване на операциите в застрахова
телната и осигурителната сфера.

16. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Светла Павлова

• Чрез учебното съдържание се усвояват знания за те
орията на счетоводните стандарти и тяхното практическо приложение.
• Решените задачите развиват умения за практическа
работа при прилагане на счетоводните стандарти.

Цена: 12.00 лв.
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17. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
Анета Зашева
• Изданието е предназначено за всички, които изучават
предмета ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.
• Подходящо е за работа по дисциплината КОМПЮТЪР
НО СЧЕТОВОДСТВО.

Цена: 12.00 лв.

18. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Любен Петров
• Изданието е предназначено за всички, които изучават
Основи на счетоводството и Обща теория на счетоводната
отчетност.

Цена: 12.00 лв.
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МАРТИЛЕН

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

19. БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
Емилия Шарeнска, Милка Ризова

Цена: 12.00 лв.

Съдържанието отговаря на утвърдена учебна програма –
ЗАПОВЕД № РД 09-5128/07.09.2017г.
• Изданието НЕ Е предназначено за направление „Се
кретарски и административни офис дейности“.
• Състои се от два раздела: ОСНОВИ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ и ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИИТЕ В
НЕЯ.
• Към всяка тема са изготвени УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ
и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за
усвояване на материала.

20. БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ.

ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ, ВРЪЗКИ
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Емилия Шаренска, Милка Ризова

Цена: 12.00 лв.

Съдържанието отговаря на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ –
от 2017 г. за направление „Секретарски и Административ
ни офис дейности”
• Тук може да научите и да упражните:
 Междуличностното делово общуване;
 Комуникациите – писмени и говорими;
 Административна етика;
 Междуфирмените бизнес комуникации;
 Бизнес комуникациите на представителни събития;
 Правилата за поведение в обществото;
 Бизнес комуникациите с чуждестранни партньори;
 Бизнес преговорите.
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21. КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС
Емилия Шаренска, Милка Ризова
КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС
НА КИРИЛИЦА И ЛАТИНИЦА
• Съдържанието включва:

 Овладяване на клавиатурата на кирилица и латиница;
 Текстообработка – правила с упражнения.

Цена: 12.00 лв.

22. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Николина Георгиева
• ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА КИРИЛИЦА И НА ЛА
ТИНИЦА.
• Разделите „Кореспондентски информационни техноло
гии” и „Текстообработка” разглеждат кореспондентската
практика.
• Изданието е предназначено за всички професии, в
които се изучава тази дисциплина и за всички, които се
занимават с кореспонденция.

Цена: 14.00 лв.
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ИКОНОМИКА

23. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Димитър Дончев, Цонка Лалева, Даниела
Манчева

Цена: 15.00 лв.

Съставен по утвърдена учебна програма
№ РД 09 – 2103/23.08.2019 г.
• Съдържанието е с комплексен характер и има за цел
да формира познания за съвременното предприятие, като
елемент на европейската и на глобалната икономика.
• Всичко за предприятието е проследено от създаването
до връзките му със всички икономически дейности от
външния свят – данъчно облагане, осигуряване и застра
ховане, в зависимост от законовата и социална среда
• Изданието е структурирано в 5 раздела:
– ПРЕДПРИЯТИЕ;
– ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ;
– ДАНЪЧНА СИСТЕМА;
– СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
– ЗАСТРАХОВАНЕ
• Може да се използва от специалност „Икономика и
мениджмънт“ 3451204 от професионално направление
код 345 ” Администрация и управление“.
• Към всяка тема са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖ
НЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, кои
то спомагат за усвояване на материала.
• Изданието е структурирано в 5 раздела и е предназначено за обучение за 11 и за 12 клас.
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24. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
Димитър Дончев, Николай Щерев

Цена: 12.00 лв.

Съставен по утвърдена учебна програма
РД 09 -4763/01.09.2017 г.
• Съдържанието обхваща основни икономически кате
гории и покрива всички икономически процеси и явле
ния, които произтичат в една фирма – от създаването на
предприятието до маркетинга.
• Изданието е структурирано в два раздела:
– ОСНОВИ НА ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО;
– ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА
(МАРКЕТИНГ).
• Към всяка тема са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖ
НЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, кои
то спомагат за усвояване на материала.

25. ИКОНОМИКА – Издание 2017 г.
НАПИСАНО Е ПО ПРОГРАМА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
Цонка Лалева

• Съдържанието дава отговор на въпросите – що е ико
номика, предприемачество, пазар и пазарни механизми,
управление и финансиране на предприятието, маркетинг
на предприятието, кръгова и социална икономика, данъч
на система, международна търговия, валута и валутен
курс.
• Изданието може да се ползва от всички, които изуча
ват стопански мениджмънт и икономика.

Цена: 10.00 лв.
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26. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
Ангелина Габровска
ТЕТРАДКАТА Е КОМПЛЕКТОВАНА С ИНТЕРНЕТ САЙТ,
КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ.
• Материалите в тетрадката са разработени въз 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.
• Може да се използва за упражнения по всички теми по
икономика на предприятието.
Цена: 12.00 лв.

посетете нашите сайтове

www.martilen.bg
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27. ТЪРГОВСКО ПРАВО
Георги Стефанов, Христо Дочев

Цена: 15.00 лв.

Съдържанието отговаря на одобрени учебни програ
ми – заповед № РД 09-2391/14.09.2018 г., № РД 092430/14.09.2018 г., № РД 09-2576/14.09.2018 г., № РД 092568/14.09.2018г.
• Това издание е резултат от необходимостта да се пре
доставят знания по теория и практика за специфична
професионална подготовка по Търговско право.
• Търговските правоотношения, възникват като след
ствие от търговски взаимоотношения, които са предмет
на усвояване във всички специалности от професия ИКО
НОМИСТ, професия ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО и про
фесия ФИНАНСИСТ.
• Към всяка тема са изготвени УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ
и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за
усвояване на материала.

28. ОСНОВИ НА ПРАВОТО
Георги Стефанов и колектив
• Изданието осигурява основни познания в областта на
ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО; КОНСТИТУЦИОННОТО
ПРАВО; ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНО
ТО ПРАВО.
• Към него има приложение с решени задачи, примери и
казуси за придобиване на практически умения.

Цена: 12.00 лв.
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29. ФИРМЕНО ПРАВО
Георги Стефанов и колектив
• Изданието включва ТЪРГОВСКО ПРАВО; ФИНАНСОВО
И ДАНЪЧНО ПРАВО; ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО;
АВТОРСКО ПРАВО; РЕГУЛИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА НА
ФИРМИТЕ С ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Цена: 10.00 лв.

30. РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО
Гергана Деренцева
• Тетрадката съдържа задачи, упражнения, тестове и ка
зуси по: ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО; КОНСТИТУЦИОН
НО ПРАВО; ГРАЖДАНСКО ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНО
ПРАВО; НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО; ТЪРГОВСКО ПРАВО; ТРУ
ДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО.
• Работната тетрадка е разработена по начин, който поз
волява да се ползва и като елемент от портфолиото на
ученика в обучението му по ПРАВО.

Цена: 10.00 лв.
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31. ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
Цонка Лалева

Съдържанието отговаря на утвърдена учебна програма
№: РД09-4765/01.09.2017 г.
• Изданието е предназначено за обучение по предмета
ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ.
• Разработено е в 4 раздела: Лична икономика, Въведе
ние в икономическата теория, Микроикономика, Макро
икономика.

Цена: 12.00 лв.

• Към всяка тема са изготвени УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ
и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за
усвояване на материала.

32. МИКРОИКОНОМИКА
Методи Кънев
С ПРИЛОЖЕНИЕ СБОРНИК –
ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И УПРАЖНЕНИЯ
Емилия Йорданова
• Това е най-достъпното в стилово отношение издание
по МИКРОИКОНОМИКА.
• Към изданието има приложен сборник с материали за
всяка тема.

Цена: 12.00 лв.
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33. МАКРОИКОНОМИКА
Методи Кънев
• Това е най-достъпното в стилово отношение издание
по МАКРОИКОНОМИКА.
• Предназначено е за всички икономически професии,
които изучават тази дисциплина.

Цена: 10.00 лв.

34. МАКРОИКОНОМИКА.
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
Мирослав Тодоров, Светлана Манаскова
ТЕТРАДКАТА Е КОМПЛЕКТОВАНА С ИНТЕРНЕТ САЙТ,
КЪДЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ.
• Няма друго издание, в което макроикономическите
проблеми са изложени по толкова достъпен начин.
• Тетрадката е предназначена за всички, които изучават
Макроикономика, независимо от учебните програми, по
които се обучават.

Цена: 12.00 лв.
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35. ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА
Ваня Димитрова

Цена: 14.00 лв.
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Съставен по утвърдени учебни програми
№ РД 09-3064/ 24.10.2018 г.
№ РД 09-3064/24.10.2018 г.
№ РД 09 -3007/04.12.2019 г.
• Глобалните промени в търговията като част от иконо
мическия живот налагат нов подход към системата от
знания за търговията като стопанска дейност, за видове
те търговски дейности – търговия на едро и търговия на
дребно, зa дистрибуционната политика, за логистиката, за
стратегията на търговеца.
• Това изисква едно ново мислене и адаптиране към
промените на пазара, включващо информационните тех
нологии, новите форми на търговия, електронната търго
вия, както и към моделите на управление.
• За всяка тема има разработени ПРЕЗЕН- ТАЦИИ, УП
РАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ И ТЕСТО- ВЕ в рамките на 5 страни
ци, които спомагат за усвояване на материала.
• Изданието може да се използва за професиите от
професионално направление код 341 „Търговия на едро
и дребно“, код 345 Администрация и управление – тър
говия“.

МАРТИЛЕН

ТЪРГОВИЯ

36. МАРКЕТИНГ
Николай Щерев
• Написан по учебната програма за предмета МАРКЕ
ТИНГ.
• Съдържанието съответства на Държавните образователни изисквания на обучението по Маркетинг,
както и на НИП.
• Предназначен е за всички, които изучават предмета
Маркетинг.

Цена: 11.00 лв.

37. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
С ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ДИСК
Биляна Койчева, Ани Главчева

Съдържанието отговаря на УЧЕБНА ПРОГРАМА – заповед
№ РД 09-3048/24. 10. 2018 г.
• Съдържанието е насочено към придобиване на реални
знания и практически умения за правене на онлайн биз
нес.
• Изданието е предназначено за всички, КОИТО ИЗУЧА
ВАТ ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Цена: 12.00 лв.
23

ТЪРГОВИЯ
www.martilen.bg www.martilen.com
38. СТОКОЗНАНИЕ
Ангелина Габровска
Съдържанието отговаря на УЧЕБНА ПРОГРАМА – заповед
№ РД 09-3063/24.10.2018 г.
• Съдържанието включва: ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПРО
МИШЛЕНИ СТОКИ; УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО;
СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА СТОКИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ.
• Предназначено е за всички, които изучават „Стокозна
ние“.
• За упражнение на този учебен материал се използва
ИНТЕРАКТИВНАТА ТЕТРАДКА ПО СТОКОЗНАНИЕ.

Цена: 12.00 лв.

39. Интерактивната тетрадка
по „СТОКОЗНАНИЕ”
Ангелина Габровска

Цена: 12.00 лв.
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ТЕТРАДКАТА Е КОМПЛЕКТОВАНА С ИНТЕРНЕТ САЙТ, КЪ
ДЕТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИА
ЛИ, ПРЕДВИДЕНИ ДА СЕ ИЗУЧАВАТ ПО СТОКОЗНАНИЕ
• Интерактивната тетрадка е свързана с уебсайт по Сто
кознание и отговаря на съвременнните изисквания за
модерно образование.
• Тетрадката включва почти всички хранителни и нехра
нителни стоки, които се продават на пазара, както и тех
ните основни характеристики.
• Съдържанието е съобразно с всички специалности, изучаващи дисциплината „Стокознание“.

МАРТИЛЕН

ТЪРГОВИЯ

40. ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ –
ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ
Людмил Георгиев
ДА ПРОДАВАШ УСПЕШНО С ОРИЕНТИРАНО
КЪМ КЛИЕНТА ПРИСЪСТВИЕ
• Изданието съдържа всичко за ефективните продажби,
за продавача, за клиентите.
• Изданието е предназначено за специалностите Про
давач-консултант, Икономист – специалност Търговия,
Икономист-мениджър, Търговски представител, Брокер
на недвижими имоти, Електронна търговия.

Цена: 10.00 лв.

посетете нашите сайтове
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41. МЕНИДЖМЪНТ. ОПЕРАТИВЕН
МЕНИДЖМЪНТ. МЕНИДЖМЪНТ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Димитър Дончев
Изданието е комплектовано с интернет сайт, където ще
НАМЕРИТЕ РАЗРАБОТЕНИ ТЕМИТЕ ПО ОПЕРАТИВЕН МЕ
НИДЖМЪНТ
• Тук са изложени теоретичните основи на фирменото
управление и организационно-управленските структури.
• Подходящ за подготовка по учебните предмети – Ме
ниджмънт, Мениджмънт на предприятието и Оперативен
Мениджмънт.
Цена: 12.00 лв.

42. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
И МЕНИДЖМЪНТ
С ПРИЛОЖЕН ДИСК
Кирил Тодоров
• Приложеният диск съдържа:
– АДАПТИРАНА ВЕРСИЯ НА УЧЕБНИКА – ЗА ПО-ЛЕС
НО УСВОЯВАНЕ;
– М
 ЕТОДИКА НА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЕКТ;
– РАЗРАБОТЕНИ 5 БИЗНЕСПРОЕКТА.

Цена: 12.00 лв.
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43. ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
Иван Илиев, Димитър Дончев,
Младен Велев
• Изданието е подходящо за работа по дисциплините:
– Мениджмънт на фирмата;
– Организация и управление на предприятието за про
фесията „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 ико
номическото и управленско функциониране на предприя
тието.
Цена: 12.00 лв.
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44. ФИНАНСИ.

ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ
Донка Бинева, Татяна Миткова
Съдържанието отговаря на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – заповед
№ РД 09-2199/14.09.2018 г. и № РД 09-3010/23.10.2018 г.,
№ РД 09-1046 /12.05.2020 г., № РД 09-1047 /12.05.2020 г.
• В това издание, темите по Публични и Корпоративни
финанси са представени чрез теория, примери, казуси и
презентации;
• Предназначено е за учениците, които не изучават
международни финанси.

Цена: 12.00 лв.

45. ФИНАНСИ.

ПУБЛИЧНИ. КОРПОРАТИВНИ.
МЕЖДУНАРОДНИ
Авторски колектив
• Изданието включва три големи самостоятелни раздела
„Публични финанси“, „Корпоративни финанси“ и „Меж
дународни финанси“.
• Към него има приложение с решени задачи и примери
за придобиване на практически умения.

Цена: 12.00 лв.
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46. БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
Цонка Лалева
• Съдържанието дава отговор на въпроси, свързани с
разкриване на същността и функциите на борсата, видо
вете борси, технологията на борсовите сделки, борсовата
търговия.
• Всяка тема е разяснена с упражнения в три части, кои
то ще спомогнат учениците:
– да осмислят научената теория;
– да я приложат;
– да проверят знанията си.
• Изданието е предназначено за всички, които изучават
Борси и борсови операции.
Цена: 10.00 лв.

47. БАНКОВО ДЕЛО
Радко Радков, Даниела Манчева
Съдържанието отговаря на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – заповед
№ РД 09-28/04.01.2021 г.
• Изданието е разработено в съответствие с учебния ма
териал по теория на предмета БАНКОВО ДЕЛО за 11
и 12 клас.
• Комплектът със сборниците ще улесни работата на
преподавателите и учениците в часовете по банково дело.

Цена: 14.00 лв.
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48. СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО
БАНКОВО ДЕЛО. УЧЕБНА БАНКА И
УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 11 КЛАС
УЧЕБНА БАНКА И УЧЕБНА ПРАКТИКА
Даниела Манчева, Диана Стоянова

• Този сборник обхваща учебния материал по практика от 1 до 10 тема от програмата по Банково дело за 11
клас.
• Окомплектован е с всички необходими образци на
банкови документи, което ще улесни учебния процес.

Цена: 14.00 лв.

49. СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО
БАНКОВО ДЕЛО. УЧЕБНА БАНКА
И УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 12 КЛАС
УЧЕБНА БАНКА И УЧЕБНА ПРАКТИКА
Даниела Манчева, Диана Стоянова
• Този сборник обхваща учебния материал по практика
от 11 до 24 тема от програмата по Банково дело за 12
клас.
• Окомплектован е с всички необходими образци на
банкови документи, което ще улесни преподавателите.

Цена: 14.00 лв.
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50. ПАРИЧНО КРЕДИТНИ
ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ
Радко Радков, Даниела Манчева
• Съдържанието е свързано с придобиване на знания
и умения в областта на парично кредитните отношения,
които възникват между банките и икономическите субе
кти в процеса на тяхната дейност.
• Всяка тема е разработена със съответните примерно
попълнени банкови документи, които съпътстват бан
ковите операции.

Цена: 14.00 лв.

51. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА
НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ
ПЛАЩАНИЯ
Радко Радков, Даниела Манчева

• Изданието съдържа основни понятия и процеси, свър
зани с особеностите, начините и формите на плащане при
вътрешната и международната търговия.
• Към всяка тема са включени упражнения с примерно
попълнени банкови документи, които съпътстват банкови
те операции.

Цена: 12.00 лв.
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52. ОБЩА ТЕОРИЯ
НА СТАТИСТИКАТА
Мита Георгиева
• Изданието е съобразено с изискванията на учебната
програма по дисциплината Обща теория на статистиката.
• Подходящ е за всички, които изучават предмета Обща
теория на статистиката.

Цена: 10.00 лв.

53. СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО ОБЩА
ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
Мита Георгиева
• Материалът в сборника съответства на този в издание
то „Обща теория на статистиката”.

Цена: 10.00 лв.
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54. МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО
ПО СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ
НА SPSS
Мита Георгиева, Магдалена Каменарова
• Изданието представлява актуализирано издание на
„Сборник със задачи по обща теория на статистиката“.
• Задачите следват логиката на изложението на ОБЩА
ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА.
• ОБОБЩИТЕЛНАТА ЗАДАЧА СЛЕД ВСЕКИ РАЗДЕЛ Е РЕ
ШЕНА ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА SPSS.

Цена: 12.00 лв.

55. РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Авторски колектив
• Изданието е разработено според логиката на дейности
те в едно малко предприятие.
• Материалите ще спомогнат за усвояване на профе
сионални знания, свързани с дейността на предприятие
то, работата в различните отдели, длъжностите и длъж
ностните характеристики.
• Комплектовано е с всички видове документи, необхо
дими за дейността на предприятието.

Цена: 14.00 лв.
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56. ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ И БИЗНЕС
ПРОЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ПО ИКОНОМИКА
ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ – ТЪРГОВИЯ,
ЗЕМЕДЕЛИЕ
Авторски колектив

• Тетрадката е подходяща за подготовка на учениците
за държавни изпити по специалностите „Икономика” и
„Продавач” в професионалните гимназии.
• Съдържа примерни задания и бизнес проект за специ
алност „Търговия”.

Цена: 10.00 лв.

57. ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ
ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ПО ИКОНОМИКА

ПРОФЕСИЯ ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
Авторски колектив
• Тетрадката е предназначена за подготовка на ученици
те за държавни изпити по „Икономика”.
• Съдържа примерни и решени изпитни задачи, както и
разработени бизнес проекти.

Цена: 10.00 лв.
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58. ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ
ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ПО ИКОНОМИКА
ПРОФЕСИЯ ФИНАНСИСТ
Авторски колектив

• Тетрадката е съобразена с изискванията за практичес
ки познания по „Финанси” и „Банково дело”.
• Съдържа задания, които ще помогнат за попълване на
данъчни декларации, банкови и финансови документи,
както и всичко свързано с митническата дейност.

Цена: 10.00 лв.
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• Приемане на заявки:
1. По телефона
2. При желание може да се ползва e-mail
•Б
 езплатна доставка на заявките за училищата
в цялата страна чрез Български пощи, като
разходите са изцяло покрити от Издателство
„Мартилен”.
• К омплектоване на заявките в срок
от 24 часа и изпращане като колет
по пощата.
• Т ърговска отстъпка.
Получаване на един безплатен
учебник за преподавател
при закупуване на 20 учебника
от едно заглавие
за учениците.
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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 177 114
• КНИЖНА БОРСА „ФАЛКО”
София, СОФИЯ-ПРЕС, бул. „Цариградско шосе” 113
Бизнес сграда „София прес”, партер
тел.: 0899 815 336
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