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Stolen Asset Recovery 

Collective 

The World Bank, 2009 

Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based 
Asset Forfeiture is a practitioner guide published in 2009 by the World Bank's 
Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). The guide, which covers world-wide 
good practices on non-conviction based asset forfeiture (NCBF) was produced 
by Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray along 
with consultations from many practitioners.  

"Non-conviction based (NCB) asset forfeiture is a critical tool for recovering the proceeds and 
instrumentalities of corruption, particularly in cases where the proceeds are transferred abroad. A 
procedure that provides for the seizure and forfeiture of stolen assets without the need for a criminal 
conviction, NCB asset forfeiture can be essential when the wrongdoer is dead, has fled the jurisdiction, 
or is immune from prosecution. Article 54(1)(c) of the United Nations Convention against Corruption 
urges countries to consider permitting NCB asset forfeiture of stolen assets when the offender cannot 
be prosecuted." http://library.ime.bg/stolen-asset-recovery/ 

 
 

Бюрокрацията 

Лудвиг фон Мизес 

Институт за радикален капитализъм „Атлас”, 2011 

Бюрокрацията парализира стопанската дейност и понижава 
производителността на труда. Тя е пропита от злостна омраза към 
частното предприемачество и свободната инициатива. Бюрократите 
се размножават и полагат всички усилия да ограничат свободата на 
действие на обикновения човек. Съгласявайки се с това, Лудвиг фон 
Мизес доказва, че бюрокрацията е последица и симптом на явления с 
много по-дълбоки корени.http://library.ime.bg/byurokraciyata/ 

 

The Wisdom of Adam Smith: A Collection of His Most Incisive and Eloquent 
Observations 

Adam Smith 

Liberty Fund, 1976 

Adam Smith was an eloquent man of considerable philosophical and historical 
learning. His most incisive and enduring observations are collected here on 
subjects ranging from political and economic history to morals, art, education, 
war, and the American colonies. Throughout, notes an admirer in the 

introduction, "his writing is blessedly free of that use of jargon (and mathematics) that characterizes 
most of the modern materials in economics. His ideas are expressed in a lucid, straightforward 
manner that makes them accessible to all. http://library.ime.bg/the-wisdom-of-adam-smith/ 

 



 Философията: кому е нужна 

Айн Ранд 

Издателска къща Мак, 2011 

„Философията: кому е нужна” е сборник с есета на Айн Ранд, издаден 
няколко месеца след смъртта й през 1982 г. под редакцията на Ленард 
Пейкоф. Неговата тема е философията изобщо. 

В този сборник Ранд доказва, че философията играе главна роля във 
всички човешки дейности; че в основата на всяко действие и всяка мисъл 
лежат определени предпоставки, които ние трябва да изучим. 

Изборът на човека е не дали да има философия, а коя да бъде неговата 
философия. Философията е нужна на всекиго. http://library.ime.bg/filosofiyata-komu-e-nujna/ 

 
 
 Моите години с Айн Ранд 

Натаниъл Брандън 

Издателство „Изток-Запад”, 2010 

Милиони признават Айн Ранд за един от най-великите мислители и писатели 
на XX век, но малцина я познават като човек от плът и кръв. 
В „Моите години с Айн Ранд“ Натаниъл Брандън ни разказва за бурната 
любов между него и енигматичната авторка на „Изворът“ и „Атлас изправи 

рамене“. Ще откриете изключителна жена, видяна през очите на млад мъж, срещнал я за 
пръв път месец преди да навърши двадесет. 

Взривоопасната любовна история започва с пламенно писмо от изпълнения с възхищение 
Натаниъл и продължава повече от две десетилетия, за да завърши с горчиви упреци и 
обвинения в предателство. http://library.ime.bg/moite-godini-s-ain-rand/ 

 

ПОКАНА В АВАНС 

През март месец, на традиционната среща в Икономическата 
библиотека, сме поканили Искра Ангелова и Калин Манолов. 
Обективизмът, индивидуализмът, свободата и личното щастие ще 
бъдат сред темите, които ще се дискутират. 

 

Ако искате да бъдете не само слушател, но и активен участник в 
събитието, запознат с творчеството на Айн Ранд, то вземете си книга от 
Икономическата библиотека.  

 

Какво можете да намерите на български език 
http://library.ime.bg/authors/ain-rand/, на английски език - 

http://library.ime.bg/authors/ayn-rand/ и за нея - http://library.ime.bg/ain-rand-i-svetyt-koito-
syzdade/. 

 

 
 


