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Покана за дискусия

Êèíîðåæèñüîðúò Êèíîðåæèñüîðúò 
Êàðëîñ ÑàóðàÊàðëîñ Ñàóðà

Òðàãåäèÿòà â Îðàíîâî Òðàãåäèÿòà â Îðàíîâî 
- çàîðàâàìå ëè â - çàîðàâàìå ëè â 
çàäúíåíà óëèöà çàäúíåíà óëèöà 

Юрий Тодоров Юрий Тодоров 
за дефектите за дефектите 

в съвременното в съвременното 
застраховане застраховане 

ÏÎ ßÕÒÈÒÅ ÙÅ ÏÎ ßÕÒÈÒÅ ÙÅ 
ÃÈ ÏÎÇÍÀÅÒÅÃÈ ÏÎÇÍÀÅÒÅ

ÏÎÆÀÐÈÒÅ ÍÀ ÊÎËÅËÀ 
- ÓÊÐÎÒßÂÀÍÅ ÍÀ 
ÎÏÚÐÍÈ×ÀÂÈß ÎÃÚÍ

Водещи програми Водещи програми 
за финансова за финансова 

грамотностграмотност

   

Словения - Словения - 
часовникът часовникът 

тиктака зловещотиктака зловещо

Äîáðàòà Äîáðàòà 
ñäåëêà èäâà ñäåëêà èäâà 
ñ àïåòèòàñ àïåòèòà

Застрахователен портфейл

Произшествия и сигурност

Бизнес етикет Пазарен анализ По света

Светът разпери Светът разпери 
чадър над девет чадър над девет 

мегазастрахователямегазастрахователя

ÏÅÍÑÈÎÍÍÈÒÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÈÒÅ 
ÔÎÍÄÎÂÅ ÔÎÍÄÎÂÅ 

ÍÀÄÑÊÎ×ÈÕÀ ÍÀÄÑÊÎ×ÈÕÀ 
6-Å ÌÈËÈÀÐÄÀ6-Å ÌÈËÈÀÐÄÀ

7 àâãóñò - 7 àâãóñò - 
повратната повратната 
точка за точка за 
здравното здравното 
осигуряванеосигуряване

Тема на броя

Îðäåí „Ñòàðà ïëàíèíà“ - ïúðâà Îðäåí „Ñòàðà ïëàíèíà“ - ïúðâà 
ñòåïåí, çà Âèîëèíà Ìàðèíîâàñòåïåí, çà Âèîëèíà Ìàðèíîâà
За изключителния 

принос за укрепва-
нето и реформи-

рането на българската 
банкова система и за 
извеждането на върха 
на „Банка ДСК“ АД Ми-
нистерският съвет е 
предложил на президен-
та на Република Бълга-
рия да удостои с орден 
„Стара планина“ - пър-
ва степен, Виолина Ма-
ринова, председател на 
УС и главен изпълните-
лен директор на „Банка 
ДСК“ АД. Предложени-
ето е подкрепено от 
Иван Искров, управи-
тел на Българска народ-
на банка.

Това високо отличие, 
което ще й бъде връче-
но през есента (месец 
септември), е по повод 
на юбилейната й 60-го-
дишнина, която навър-
ши на 6 август. 
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