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n ПоД Знака на Fibank n

Г-жа Георгиева  работи в 
Първа инвестиционна банка 
от 9 години. Завършва висше 
икономическо образование в 
СА „Димитър А. Ценов”, гр. 
Свищов с магистърска про-
грама „Държавни и общински 
финанси”.

Омъжена е, има една дъ-
щеря, която в момента е 
студентка в СА „Димитър А. 
Ценов“, гр.Свищов.

За себе си споделя, че е 
винаги готова да помогне 
на всеки. Обича да пътува, 
да се запознава с нови хора и 
непознати места. Любимият 
й филм е „Истински лъжи“ на 
режисьора Джеймс Камерън- 
една комедия-екшън  с учас-
тието на Арнолд Шварце-
негер и Джейми Лий Къртис. 
Обича да чете исторически 
и любовни романи. Харесва 
различни стилове музика, но 
любима й е поп музиката .

Моята роля в Банката 
се изразява в това да 
посрещна клиента си с 
усмивка, да му предложа 
най-доброто за него, а 
ако има някакъв проблем 
- да го реша независимо 
от сложността му, 
за да може всеки един 
клиент да си тръгне от 
банката удовлетворен. 
 На стр. 2

n Лицата 
на Fibank n

n  Нумизмати, инвеститори и 
колекционери са изправени пред 
проблеми с автентичността 
на скъпи екземпляри
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Стартира петото издание на конкурса 
„Най-добра българска фирма“

n ексПертите съветват n

Българските монети между 
Съединението и Независимостта
В периода на едни от 

най-светлите празници 
за българската държав-

ност бихме искали да разка-
жем за монетите, създадени 
в онези славни години на 
невиждан подем на бъл-
гарския дух.  Младата бъл-
гарска държава реализира 

мощни емисии от сребърни 
и златни монети. В самата 
година на Съединението, 
1885-а, в монетния двор на 
Санкт Петербург е отсечена 
тежка сребърна монета от 
5 лева. Тя не носи лика на 
владетеля ни, княз Алексан-
дър I Батенберг Български, 

а само държавния герб на 
княжеството. За разлика 
от информацията за моне-
тосеченето на българските 
емисии от медни монети във 
Великобритания и Франция, 
за работата на руските им-
перски монетарници се знае 
малко. На стр. 7

За пета поредна година най-успешните 
български компании ще имат възмож-
ност да участват в конкурса „Най-до-

бра българска фирма на годината“. 
Инициатор на проекта е Fibank (Първа 

инвестиционна банка). Мисията на конкур-
са е да фокусира общественото внимание 
върху примерите за устойчив бизнес, да 
поощри силните бизнес идеи и добрите 
бизнес практики. 

Предвид индикациите за икономическо 
възстановяване, тази година акцент в над-
преварата ще бъде потенциалът за разви-

тие на българските фирми. Високо ще бъ-
дат оценени компаниите, които показват 
възможности за справяне в конкурентна 
среда в и извън страната, както и потен-
циал за навлизане на нови пазари - у нас 
и в чужбина.  На стр. 3


