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МЕЖДунАроДнИ нАгрАДИ зА 
тЕхнологИя И кАчЕстВо

то не стана прекалено късно. Естествено BCCI Overseas, която беше част от най-големия 
дотогава фалит в историята, също бе регистрирана на Каймановите острови.

ПОУКИ

 Трябва да се учим от грешките си. Необходимо е всяко значително наливане на 
средства във финансовата система да бъде придружено от гаранции, че няма да 
се увеличи гьола с пари извън мрежата за сигурност и обсега на американските 
регулаторни органи. Ако Конгресът и министерството на финансите не успеят 
да поставят финансовите институции и транзакции, които действат в 
специални зони, под властта на американските регулаторни органи, то няма да 

има прозрачност с неизбежните произтичащи от това последици, а именно – повторение 
на разюзданата алчност и безразсъдство, на които ставаме свидетели сега. Поради 
монолитния характер на световните финансови пазари криза с просрочване на задължения, 
в която и да е точка на планетата се превръща навсякъде в такава криза.

28 ФЕВруАрИ 2009 

Легендарният главен прокурор на Манхатан робърт Моргентау обяви, 
че няма да се кандидатира за нов мандат на изборите през ноември, след 

като работи на този пост цели 35 години, съобщи АП. «Някои хора много 
бавно осъзнават някои неща. На мен ми беше нужно много дълго време, 
за да осъзная, че остарявам», заявил Моргентау пред журналисти. През 

юли той ще навърши 90 години.
 

За 35 години през бюрото на Робърт Моргентау са преминали 3,5 милиона 
дела, посочва АП. Той е вкарал в затвора десетки босове на мафията, 

корумпирани бизнесмени, и хиляди престъпници.
 

През 2005 г., на 86-годишна възраст, Моргентау бе избран за осми мандат 
като главен прокурор на Манхатън. 

БЮЛЕТИН №2 - ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ 
И ОЩЕ НЕЩО…………

  Миналия бюлетин завърших с обещанието да изразя моето мнение в следващ бюлетин за 
така наречените „щастливи кокошки”.

 Дълго време се чудех заслужава ли си да пиша за порочните неща в нашето ежедневие. За 
порочни неща най-вече в областта на храненето, въведени преди повече от 50 години в демокра-
тична Европа, Америка, Канада, Бразилия, Китай и други страни с интензивно производство.

 Тези технологии от 15 години масово навлязоха и у нас. Тези „рентабилни” и печеливши 
методи на работа оказват изключително негативно въздействие върху здравето на хората, за кое-
то тепърва ще се пише и коментира. Днес този проблем не е грижа само на ветеринарните органи, 
а задължение и отговорност на политическо ниво. Защото става въпрос за стотици заболели в 
Евросъюза и за десетки смъртни случаи. Информацията от докладите на евроспециалисти ка-
тегорично потвърждава, че инжектирането на различни видове животни с женски хормони за 
бърз растеж причинява на момчета в тийнейджърска възраст стерилитет и хомосексуализъм?! А 
популяризирането и разширяването всяка година на гей парадите както по света, така и у нас е 
показателно ?! ?! 

 Явно някой има интерес от това!? А другите ?

 Не може да не отбележим усилията, които полага държавния орган – бившето ДВСК и на-
стоящата Българска агенция по безопасност на храните. Само че, за съжаление техните действия 
са съобразени с европейските изисквания и „стандарти”, а голяма част от тях са абсурдни и дема-
гогски. 

 Но да се върнем на темата за „щастливите кокошки” и да добавя – нещастните българи! 
Безспорно клетъчното отглеждане е нещо порочно. Но аз не съм чул коментар, кой и защо го е 
внедрил. Не чувам някой изтъкнат международен политик ясно и категорично да заяви, че за из-
миналите десетилетия този вид технология е порочна и е била създадена единствено от корпора-
тивни интереси.. - за производителите на клетките приходи за стотици милиони, а в същото това 

ПрИчИнАтА зА сВЕтоВнАтА ИконоМИчЕскА    крИзА

ДВАнАДЕсЕт осноВнИ точкИ, коИто сПЕШно сЕ нуЖДАят от тЕрАПИя!

АкуПунктурА

Възможно ли е в близко бъдеще да чуем коментар за истинските причини за кризата и 
колкото по-скоро, толкова по-добре! Вашето мнение?
          „ДЖИЕВ” АД
          ПТИЦЕКОМБИНАТ
          КОСТИНБРОД 
12.10.2012 г.
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1. ЛОБИЗЪМ ! - висша форма на корупция

2. ОФШОРНИ ЗОНИ ?! –рая на парите

3. БАНКОВА ТАЙНА ?! – кой има интерес? 

4. БАНКОВА СИСТЕМА?! – кога се е появила? 

5. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ?! – плюсове и минуси

6. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ И ХОРА?! –                                             

10% плюсове – 90% минуси

7. ИНВЕСТИТОР ?! – що е то?

8. СУБСИДИРАНЕ – логиката за явлението?! –антипазарен механизъм            

(държавен алъшверизъм)

9. БОРСИТЕ – пазарен механизъм или хазарт ?! 

10. РАЖДАЕМОСТ - до кога ?! 

11. ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – до кога ? 

12. СТАНДАРТИ – за качество и живот!



време се е говорело за хуманност към животните и са налагани санкции на фирми избирателно ?!

 Забрана на яйца от клетъчно гледане на кокошки?! А консумиране 
на продукти произведени от страни при стандарт на живот на хора-
та, далеч по-лош от този при птиците в България !? 
 Безумие е да позволяваме нахлуването на евтини и некачествени стоки, произведени от 
хора с изключително нисък стандарт на живот. Консумирането на евтини стоки доведе до фалит 
на редица отрасли. Други са в агония и закономерно ще ги последват. Англичаните имат една 
мъдрост „Не съм толкова богат, за да купувам евтино!” Да, хората купуват евтини продукти, за-
щото са бедни, но това води до още по-голяма бедност, защото друга мъдрост гласи: „Икономията 
е майка на мизерията!”. Фалитът на различни отрасли доведе до увеличаване на безработицата, от 
там и жизнения стандарт на страната ни, която е на последно място в Евросъюза.

 Как да повярваме днес, че това се прави само от любов към птиците ? Защо точно сега се 
предприема такава мащабна реформа по време на криза ?! Инициаторите или нямат хал – хабер 
от икономика, или действията им са в пълен синхрон с определени корпоративни интереси. А 
как се отразява това на работещите в бранша хора?! За нас зле! За производителите на новото 
оборудване от Германия, Франция, Холандия и Италия, които упорито настояват кокошките да 
са щастливи, приходите са за милиарди. Къде е баланса на интереси? Та нали и ние сме членове на 
Евросъюза и интересите ни би трябвало да съвпадат!?

 Терминологията за „щастливите кокошки” е създадена пак с корпоративни интереси! И 
ние като страна, имаща пълното право да казва само „да”, изпълняваме поредната европрищяв-
ка. Както гласи една мъдрост: „Имаш пълното право да си на моето мнение”. Корпоративният 
интерес на еврогосподарите ни определено работи за тях - създадените нов вид клетки пак идват 
от производители от Германия, Холандия, Франция и Италия и носят нови милиарди приходи в 
евроикономиката, които ние, аутсайдерите на съюза, ще сме длъжни да закупим, да заплатим и да 
ползваме?!

 След години и те ще бъдат забранени и т.н. и т.н.

 Повече от 10 години ежедневна тема на политици, държавници, общественици и медии е 
световната икономическа криза? Очевадните причини за кризата умишлено се премълчават, а се 
предприемат мерки, с които проблемите се задълбочават.

 Наливат се милиарди евро за „стабилизиране” на банковата система?! - естествено банко-
вата система на богатите. Е, как така? Та нали банките са частни корпорации?! В същност кое е 
водещо - държавните структури ли управляват банковата система или банковата система упра-
влява политическия живот и държавните структури?? Явно е второто !

 Реалният бизнес е подложен на нови и нови разпоредби, нормативни актове и постановле-
ния. За мнозина, които работят и произвеждат, те са ежедневен кошмар, за други - …. просто меко 
казано, не важат. Евроизискванията и разпоредбите важат за нас в България с пълна сила, но за 
производителите от еврозоната – не! Ако правилата важеха еднакво за всички – масово трябва да 
бъдат затворени, както животновъдни ферми, така и предприятията от месопреработването. А 
на някои да им се търси наказателна отговорност. Факти? В миналия бюлетин публикувахме една 
малка част.

 Преди месец гледах коментар по телевизията на журналиста Иван Гарелов и гръцки граж-
данин, Гарелов най-категорично заяви, че 5 хиляди гърци имат 1 трилион „спестявания” в швей-
царски банки. А гръцката държава има дълг 360 милиарда?!? Това е днес демократична Европа. 

Демокрацията, за която толкова много се говореше и продължава да се говори.

 Живеем във време на полуистини. Правилото за успех е да ги прие-
мем като истини, да им подражаваш и възхваляваш.
 Поетът Пеньо Пенев беше казал – „Колко трудно е в нашия век да бъдеш честен човек”! 
Ех, поете……. и днес е трудно. Друг наш съвременник - поета Стефан Цанев в стихосбирката си 
„Сълзата на Бога” пише: “В този мошенически и кървав век сред този народ, от света и от Бога 
отлъчен, ако срещнеш честен човек – убий го да не се мъчи!”  До кога? Докато хората от голямата 
политика, тези, които движат световната икономика, ясно и недвусмислено заяват истинската 
причина за кризата. Да я кажат сега и то цялата истина, защото утре може да бъде късно. Защото 
народната мъдрост гласи – „На лъжата краката са къси”! 

 Много странни коментари четем в пресата, гледаме по телевизията, как сме се представили 
зле на олимпиадата, как националния отбор по футбол всяка година става по-зле, как няма пари 
за пенсии, за заплати на учители, лекари, хората от науката – БАН, пари не стигали за образова-
ние, как лекари напускат страната ни непрекъснато и може да изброяваме още какво ли не. Всич-
ко това е толкова абсурдно, толкова безотговорно и некомпетентно. Имам чувството, че всичко 
това става по специално написан сценарий. Защото да говорим, че няма пари за посочените по-
горе отрасли и да не назовем причините за незавидното финансово състояние на страната ни е 
невежество и цинизъм. Нямало пари за образование – а като завършат и напускат страната ни!? 

 Липсват коментари за главния фактор, който определя жизнения стандарт в страната, като 
цяло. А това несъмнено е как функционира икономиката, при какви условия работи бизнеса, 
действат ли правилата за лоялна конкуренция и най-вече отношението на държавните органи 
към реалния бизнес и ясно и категорично да се декларира, че държавата е функция от бизне-
са и без работеща икономика не може да има държава, както и финансов ресурс за цитираните 
по-горе бюджетни отрасли. От Януари щели да вдигат заплатите на бюджетните отрасли. А ние 
производителите как да ги вдигнем? Това е равносилно на това, аз да вдигна заплатите на счето-
водството, а на работниците в производството – не?!

 Рухването на кулите в Ню Йорк ще се окаже далеч по знаменателна дата, от рухването на 
Берлинската стена. В същност началото на започналата световна икономическа криза е 11.09.2001 
г. Не че тя нямаше да се появи по-късно. Може би след 5 или максимум 8-10 години. Балонът на 
ипотечните кредити, борсови игри, офшорни трикове, „свободно движение на капитали и хора”, 
банкова тайна и други отдавна са надживели времето си и докато не ги осмислим и озаптим в 
близките 10 години, народния гняв може да стане неконтролируем.

 Нещата не са като с „птичия грип”, когато всички го търсеха, но него го нямаше, а стотици 
милиони струваше на данъкоплатците ?! Тези пари потънаха в банковите сметки на производи-
телите на ваксини и огромни хонорари на техните лобисти, а произведените огромни количества 
ваксини, вече са негодни. Някой изтъкнат евробюрократ може ли да обясни какво гениално реши 
проблема?! Сега нещата са ясни! Готови сме да разпънем на кръста полицаи за рушвет от 20 лева, 
същото важи за учители и лекари. В същото време, финансови експерти, чрез борсови игри еже-
дневно вдигат и свалят икономически рейтинги на водещи предприятия от световната икономи-
ка, а приходи за трилиони потеглят безпрепиатствено към офшорни зони. Това го казва главният 
прокурор на Манхатън, Ню Йорк през 2008 г.

 Законите важат ли и за бедни и за богати ?! До кога ще чуваме подмятания ”За кокошка 
няма прошка, за милион няма закон”.

Робърт Моргентау, в. „Уолстрийт джърнъл”, в. „Пари”  2008 г.

/Авторът е окръжен прокурор на Манхатън, Ню Йорк/

Главен фактор за сегашната криза е липсата на прозрачност в действията на 
основните играчи

Много ПАрИ сА ИзВЪн зАконА

Стотици милиарди USD са изтекли от Уолстрийт към офшорни зони

Непрозрачността е пряко свързана с колосалните суми пари, които се намират извън 
властта на американските регулаторни органи и други контролни институции.

ЗАДКУЛИСНА ИГРА

 Предложеният от американския министър на финансите Хенри Полсън план 
за спасяване на финансовата система на стойност 700 млрд. USD бледнее 
в сравнение с количеството долари, които сега убягват от бдителното око 
– не само на американските регулатори, но и на медиите, и на широката 
общественост. Има 1,9 трлн. USD и почти цялата сума изтича от района на 
Ню Йорк. Те са вложени на  Каймановите острови – територия, защитена от 

специална юрисдикция. Още 1,5 трлн. USD са депозирани в четири други района с ревниво 
пазена от законите банкова тайна.

РЕГУЛАТОРИ

 След Голямата депресия Съединените щати се биеха в гърдите с новата мре-
жа за сигурност, която се предполагаше, че ще ни спасява от подобни тежки 
икономически падения в бъдеще. Федералните регулаторни органи обаче прене-
брегнаха трилионите долари, прехвърлени в офшорни зони, които са потайни в 
същността си и се намират извън мрежата за сигурност – извън обсега на аме-
риканските регулатори. Трябваше да научим още преди много време, че напълно 

неконтролираните пазари, било то на лалета или на високо-рискови ипотечни заеми, ще 
изпаднат в беда по-рано, отколкото по-късно. Хедж фондът Long Term Capital Management 
от Гринуич, който обаче има осем поделения, регистрирани на Каймановите острови, бе 
сочен за „вундеркинда” на финансовия свят. В неговия апогей през 90-те години на миналия 
век активите му бяха изчислявани грубо на 1,8 трлн. USD. За съжаление обаче неговите 
задължения се оказаха по-големи от активите му и Управлението за федерален резерв беше 
принудено да се намеси и да го спаси, когато стойността на неговите акции се срина.

РИСК

Съвсем неотдавна два регистрирани отново на Каймановите острови, но упра-
влявани от Ню Йорк хедж фонда на Bear Stearns фалираха, без да отправят как-
вото и да било предупреждение към инвеститорите. Поради местоположението 
на тези две финансови институции, неподвластни на съответен контролен ме-
ханизъм, тяхното отчайващо финансово състояние остана незабелязано, дока-

432



време се е говорело за хуманност към животните и са налагани санкции на фирми избирателно ?!

 Забрана на яйца от клетъчно гледане на кокошки?! А консумиране 
на продукти произведени от страни при стандарт на живот на хора-
та, далеч по-лош от този при птиците в България !? 
 Безумие е да позволяваме нахлуването на евтини и некачествени стоки, произведени от 
хора с изключително нисък стандарт на живот. Консумирането на евтини стоки доведе до фалит 
на редица отрасли. Други са в агония и закономерно ще ги последват. Англичаните имат една 
мъдрост „Не съм толкова богат, за да купувам евтино!” Да, хората купуват евтини продукти, за-
щото са бедни, но това води до още по-голяма бедност, защото друга мъдрост гласи: „Икономията 
е майка на мизерията!”. Фалитът на различни отрасли доведе до увеличаване на безработицата, от 
там и жизнения стандарт на страната ни, която е на последно място в Евросъюза.

 Как да повярваме днес, че това се прави само от любов към птиците ? Защо точно сега се 
предприема такава мащабна реформа по време на криза ?! Инициаторите или нямат хал – хабер 
от икономика, или действията им са в пълен синхрон с определени корпоративни интереси. А 
как се отразява това на работещите в бранша хора?! За нас зле! За производителите на новото 
оборудване от Германия, Франция, Холандия и Италия, които упорито настояват кокошките да 
са щастливи, приходите са за милиарди. Къде е баланса на интереси? Та нали и ние сме членове на 
Евросъюза и интересите ни би трябвало да съвпадат!?

 Терминологията за „щастливите кокошки” е създадена пак с корпоративни интереси! И 
ние като страна, имаща пълното право да казва само „да”, изпълняваме поредната европрищяв-
ка. Както гласи една мъдрост: „Имаш пълното право да си на моето мнение”. Корпоративният 
интерес на еврогосподарите ни определено работи за тях - създадените нов вид клетки пак идват 
от производители от Германия, Холандия, Франция и Италия и носят нови милиарди приходи в 
евроикономиката, които ние, аутсайдерите на съюза, ще сме длъжни да закупим, да заплатим и да 
ползваме?!

 След години и те ще бъдат забранени и т.н. и т.н.

 Повече от 10 години ежедневна тема на политици, държавници, общественици и медии е 
световната икономическа криза? Очевадните причини за кризата умишлено се премълчават, а се 
предприемат мерки, с които проблемите се задълбочават.

 Наливат се милиарди евро за „стабилизиране” на банковата система?! - естествено банко-
вата система на богатите. Е, как така? Та нали банките са частни корпорации?! В същност кое е 
водещо - държавните структури ли управляват банковата система или банковата система упра-
влява политическия живот и държавните структури?? Явно е второто !

 Реалният бизнес е подложен на нови и нови разпоредби, нормативни актове и постановле-
ния. За мнозина, които работят и произвеждат, те са ежедневен кошмар, за други - …. просто меко 
казано, не важат. Евроизискванията и разпоредбите важат за нас в България с пълна сила, но за 
производителите от еврозоната – не! Ако правилата важеха еднакво за всички – масово трябва да 
бъдат затворени, както животновъдни ферми, така и предприятията от месопреработването. А 
на някои да им се търси наказателна отговорност. Факти? В миналия бюлетин публикувахме една 
малка част.

 Преди месец гледах коментар по телевизията на журналиста Иван Гарелов и гръцки граж-
данин, Гарелов най-категорично заяви, че 5 хиляди гърци имат 1 трилион „спестявания” в швей-
царски банки. А гръцката държава има дълг 360 милиарда?!? Това е днес демократична Европа. 

Демокрацията, за която толкова много се говореше и продължава да се говори.

 Живеем във време на полуистини. Правилото за успех е да ги прие-
мем като истини, да им подражаваш и възхваляваш.
 Поетът Пеньо Пенев беше казал – „Колко трудно е в нашия век да бъдеш честен човек”! 
Ех, поете……. и днес е трудно. Друг наш съвременник - поета Стефан Цанев в стихосбирката си 
„Сълзата на Бога” пише: “В този мошенически и кървав век сред този народ, от света и от Бога 
отлъчен, ако срещнеш честен човек – убий го да не се мъчи!”  До кога? Докато хората от голямата 
политика, тези, които движат световната икономика, ясно и недвусмислено заяват истинската 
причина за кризата. Да я кажат сега и то цялата истина, защото утре може да бъде късно. Защото 
народната мъдрост гласи – „На лъжата краката са къси”! 

 Много странни коментари четем в пресата, гледаме по телевизията, как сме се представили 
зле на олимпиадата, как националния отбор по футбол всяка година става по-зле, как няма пари 
за пенсии, за заплати на учители, лекари, хората от науката – БАН, пари не стигали за образова-
ние, как лекари напускат страната ни непрекъснато и може да изброяваме още какво ли не. Всич-
ко това е толкова абсурдно, толкова безотговорно и некомпетентно. Имам чувството, че всичко 
това става по специално написан сценарий. Защото да говорим, че няма пари за посочените по-
горе отрасли и да не назовем причините за незавидното финансово състояние на страната ни е 
невежество и цинизъм. Нямало пари за образование – а като завършат и напускат страната ни!? 

 Липсват коментари за главния фактор, който определя жизнения стандарт в страната, като 
цяло. А това несъмнено е как функционира икономиката, при какви условия работи бизнеса, 
действат ли правилата за лоялна конкуренция и най-вече отношението на държавните органи 
към реалния бизнес и ясно и категорично да се декларира, че държавата е функция от бизне-
са и без работеща икономика не може да има държава, както и финансов ресурс за цитираните 
по-горе бюджетни отрасли. От Януари щели да вдигат заплатите на бюджетните отрасли. А ние 
производителите как да ги вдигнем? Това е равносилно на това, аз да вдигна заплатите на счето-
водството, а на работниците в производството – не?!

 Рухването на кулите в Ню Йорк ще се окаже далеч по знаменателна дата, от рухването на 
Берлинската стена. В същност началото на започналата световна икономическа криза е 11.09.2001 
г. Не че тя нямаше да се появи по-късно. Може би след 5 или максимум 8-10 години. Балонът на 
ипотечните кредити, борсови игри, офшорни трикове, „свободно движение на капитали и хора”, 
банкова тайна и други отдавна са надживели времето си и докато не ги осмислим и озаптим в 
близките 10 години, народния гняв може да стане неконтролируем.

 Нещата не са като с „птичия грип”, когато всички го търсеха, но него го нямаше, а стотици 
милиони струваше на данъкоплатците ?! Тези пари потънаха в банковите сметки на производи-
телите на ваксини и огромни хонорари на техните лобисти, а произведените огромни количества 
ваксини, вече са негодни. Някой изтъкнат евробюрократ може ли да обясни какво гениално реши 
проблема?! Сега нещата са ясни! Готови сме да разпънем на кръста полицаи за рушвет от 20 лева, 
същото важи за учители и лекари. В същото време, финансови експерти, чрез борсови игри еже-
дневно вдигат и свалят икономически рейтинги на водещи предприятия от световната икономи-
ка, а приходи за трилиони потеглят безпрепиатствено към офшорни зони. Това го казва главният 
прокурор на Манхатън, Ню Йорк през 2008 г.

 Законите важат ли и за бедни и за богати ?! До кога ще чуваме подмятания ”За кокошка 
няма прошка, за милион няма закон”.

Робърт Моргентау, в. „Уолстрийт джърнъл”, в. „Пари”  2008 г.

/Авторът е окръжен прокурор на Манхатън, Ню Йорк/

Главен фактор за сегашната криза е липсата на прозрачност в действията на 
основните играчи

Много ПАрИ сА ИзВЪн зАконА

Стотици милиарди USD са изтекли от Уолстрийт към офшорни зони

Непрозрачността е пряко свързана с колосалните суми пари, които се намират извън 
властта на американските регулаторни органи и други контролни институции.

ЗАДКУЛИСНА ИГРА

 Предложеният от американския министър на финансите Хенри Полсън план 
за спасяване на финансовата система на стойност 700 млрд. USD бледнее 
в сравнение с количеството долари, които сега убягват от бдителното око 
– не само на американските регулатори, но и на медиите, и на широката 
общественост. Има 1,9 трлн. USD и почти цялата сума изтича от района на 
Ню Йорк. Те са вложени на  Каймановите острови – територия, защитена от 

специална юрисдикция. Още 1,5 трлн. USD са депозирани в четири други района с ревниво 
пазена от законите банкова тайна.

РЕГУЛАТОРИ

 След Голямата депресия Съединените щати се биеха в гърдите с новата мре-
жа за сигурност, която се предполагаше, че ще ни спасява от подобни тежки 
икономически падения в бъдеще. Федералните регулаторни органи обаче прене-
брегнаха трилионите долари, прехвърлени в офшорни зони, които са потайни в 
същността си и се намират извън мрежата за сигурност – извън обсега на аме-
риканските регулатори. Трябваше да научим още преди много време, че напълно 

неконтролираните пазари, било то на лалета или на високо-рискови ипотечни заеми, ще 
изпаднат в беда по-рано, отколкото по-късно. Хедж фондът Long Term Capital Management 
от Гринуич, който обаче има осем поделения, регистрирани на Каймановите острови, бе 
сочен за „вундеркинда” на финансовия свят. В неговия апогей през 90-те години на миналия 
век активите му бяха изчислявани грубо на 1,8 трлн. USD. За съжаление обаче неговите 
задължения се оказаха по-големи от активите му и Управлението за федерален резерв беше 
принудено да се намеси и да го спаси, когато стойността на неговите акции се срина.

РИСК

Съвсем неотдавна два регистрирани отново на Каймановите острови, но упра-
влявани от Ню Йорк хедж фонда на Bear Stearns фалираха, без да отправят как-
вото и да било предупреждение към инвеститорите. Поради местоположението 
на тези две финансови институции, неподвластни на съответен контролен ме-
ханизъм, тяхното отчайващо финансово състояние остана незабелязано, дока-
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време се е говорело за хуманност към животните и са налагани санкции на фирми избирателно ?!

 Забрана на яйца от клетъчно гледане на кокошки?! А консумиране 
на продукти произведени от страни при стандарт на живот на хора-
та, далеч по-лош от този при птиците в България !? 
 Безумие е да позволяваме нахлуването на евтини и некачествени стоки, произведени от 
хора с изключително нисък стандарт на живот. Консумирането на евтини стоки доведе до фалит 
на редица отрасли. Други са в агония и закономерно ще ги последват. Англичаните имат една 
мъдрост „Не съм толкова богат, за да купувам евтино!” Да, хората купуват евтини продукти, за-
щото са бедни, но това води до още по-голяма бедност, защото друга мъдрост гласи: „Икономията 
е майка на мизерията!”. Фалитът на различни отрасли доведе до увеличаване на безработицата, от 
там и жизнения стандарт на страната ни, която е на последно място в Евросъюза.

 Как да повярваме днес, че това се прави само от любов към птиците ? Защо точно сега се 
предприема такава мащабна реформа по време на криза ?! Инициаторите или нямат хал – хабер 
от икономика, или действията им са в пълен синхрон с определени корпоративни интереси. А 
как се отразява това на работещите в бранша хора?! За нас зле! За производителите на новото 
оборудване от Германия, Франция, Холандия и Италия, които упорито настояват кокошките да 
са щастливи, приходите са за милиарди. Къде е баланса на интереси? Та нали и ние сме членове на 
Евросъюза и интересите ни би трябвало да съвпадат!?

 Терминологията за „щастливите кокошки” е създадена пак с корпоративни интереси! И 
ние като страна, имаща пълното право да казва само „да”, изпълняваме поредната европрищяв-
ка. Както гласи една мъдрост: „Имаш пълното право да си на моето мнение”. Корпоративният 
интерес на еврогосподарите ни определено работи за тях - създадените нов вид клетки пак идват 
от производители от Германия, Холандия, Франция и Италия и носят нови милиарди приходи в 
евроикономиката, които ние, аутсайдерите на съюза, ще сме длъжни да закупим, да заплатим и да 
ползваме?!

 След години и те ще бъдат забранени и т.н. и т.н.

 Повече от 10 години ежедневна тема на политици, държавници, общественици и медии е 
световната икономическа криза? Очевадните причини за кризата умишлено се премълчават, а се 
предприемат мерки, с които проблемите се задълбочават.

 Наливат се милиарди евро за „стабилизиране” на банковата система?! - естествено банко-
вата система на богатите. Е, как така? Та нали банките са частни корпорации?! В същност кое е 
водещо - държавните структури ли управляват банковата система или банковата система упра-
влява политическия живот и държавните структури?? Явно е второто !

 Реалният бизнес е подложен на нови и нови разпоредби, нормативни актове и постановле-
ния. За мнозина, които работят и произвеждат, те са ежедневен кошмар, за други - …. просто меко 
казано, не важат. Евроизискванията и разпоредбите важат за нас в България с пълна сила, но за 
производителите от еврозоната – не! Ако правилата важеха еднакво за всички – масово трябва да 
бъдат затворени, както животновъдни ферми, така и предприятията от месопреработването. А 
на някои да им се търси наказателна отговорност. Факти? В миналия бюлетин публикувахме една 
малка част.

 Преди месец гледах коментар по телевизията на журналиста Иван Гарелов и гръцки граж-
данин, Гарелов най-категорично заяви, че 5 хиляди гърци имат 1 трилион „спестявания” в швей-
царски банки. А гръцката държава има дълг 360 милиарда?!? Това е днес демократична Европа. 

Демокрацията, за която толкова много се говореше и продължава да се говори.

 Живеем във време на полуистини. Правилото за успех е да ги прие-
мем като истини, да им подражаваш и възхваляваш.
 Поетът Пеньо Пенев беше казал – „Колко трудно е в нашия век да бъдеш честен човек”! 
Ех, поете……. и днес е трудно. Друг наш съвременник - поета Стефан Цанев в стихосбирката си 
„Сълзата на Бога” пише: “В този мошенически и кървав век сред този народ, от света и от Бога 
отлъчен, ако срещнеш честен човек – убий го да не се мъчи!”  До кога? Докато хората от голямата 
политика, тези, които движат световната икономика, ясно и недвусмислено заяват истинската 
причина за кризата. Да я кажат сега и то цялата истина, защото утре може да бъде късно. Защото 
народната мъдрост гласи – „На лъжата краката са къси”! 

 Много странни коментари четем в пресата, гледаме по телевизията, как сме се представили 
зле на олимпиадата, как националния отбор по футбол всяка година става по-зле, как няма пари 
за пенсии, за заплати на учители, лекари, хората от науката – БАН, пари не стигали за образова-
ние, как лекари напускат страната ни непрекъснато и може да изброяваме още какво ли не. Всич-
ко това е толкова абсурдно, толкова безотговорно и некомпетентно. Имам чувството, че всичко 
това става по специално написан сценарий. Защото да говорим, че няма пари за посочените по-
горе отрасли и да не назовем причините за незавидното финансово състояние на страната ни е 
невежество и цинизъм. Нямало пари за образование – а като завършат и напускат страната ни!? 

 Липсват коментари за главния фактор, който определя жизнения стандарт в страната, като 
цяло. А това несъмнено е как функционира икономиката, при какви условия работи бизнеса, 
действат ли правилата за лоялна конкуренция и най-вече отношението на държавните органи 
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/Авторът е окръжен прокурор на Манхатън, Ню Йорк/

Главен фактор за сегашната криза е липсата на прозрачност в действията на 
основните играчи

Много ПАрИ сА ИзВЪн зАконА
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РИСК
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МЕЖДунАроДнИ нАгрАДИ зА 
тЕхнологИя И кАчЕстВо

то не стана прекалено късно. Естествено BCCI Overseas, която беше част от най-големия 
дотогава фалит в историята, също бе регистрирана на Каймановите острови.

ПОУКИ

 Трябва да се учим от грешките си. Необходимо е всяко значително наливане на 
средства във финансовата система да бъде придружено от гаранции, че няма да 
се увеличи гьола с пари извън мрежата за сигурност и обсега на американските 
регулаторни органи. Ако Конгресът и министерството на финансите не успеят 
да поставят финансовите институции и транзакции, които действат в 
специални зони, под властта на американските регулаторни органи, то няма да 

има прозрачност с неизбежните произтичащи от това последици, а именно – повторение 
на разюзданата алчност и безразсъдство, на които ставаме свидетели сега. Поради 
монолитния характер на световните финансови пазари криза с просрочване на задължения, 
в която и да е точка на планетата се превръща навсякъде в такава криза.

28 ФЕВруАрИ 2009 

Легендарният главен прокурор на Манхатан робърт Моргентау обяви, 
че няма да се кандидатира за нов мандат на изборите през ноември, след 

като работи на този пост цели 35 години, съобщи АП. «Някои хора много 
бавно осъзнават някои неща. На мен ми беше нужно много дълго време, 
за да осъзная, че остарявам», заявил Моргентау пред журналисти. През 

юли той ще навърши 90 години.
 

За 35 години през бюрото на Робърт Моргентау са преминали 3,5 милиона 
дела, посочва АП. Той е вкарал в затвора десетки босове на мафията, 

корумпирани бизнесмени, и хиляди престъпници.
 

През 2005 г., на 86-годишна възраст, Моргентау бе избран за осми мандат 
като главен прокурор на Манхатън. 

БЮЛЕТИН №2 - ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ 
И ОЩЕ НЕЩО…………

  Миналия бюлетин завърших с обещанието да изразя моето мнение в следващ бюлетин за 
така наречените „щастливи кокошки”.

 Дълго време се чудех заслужава ли си да пиша за порочните неща в нашето ежедневие. За 
порочни неща най-вече в областта на храненето, въведени преди повече от 50 години в демокра-
тична Европа, Америка, Канада, Бразилия, Китай и други страни с интензивно производство.

 Тези технологии от 15 години масово навлязоха и у нас. Тези „рентабилни” и печеливши 
методи на работа оказват изключително негативно въздействие върху здравето на хората, за кое-
то тепърва ще се пише и коментира. Днес този проблем не е грижа само на ветеринарните органи, 
а задължение и отговорност на политическо ниво. Защото става въпрос за стотици заболели в 
Евросъюза и за десетки смъртни случаи. Информацията от докладите на евроспециалисти ка-
тегорично потвърждава, че инжектирането на различни видове животни с женски хормони за 
бърз растеж причинява на момчета в тийнейджърска възраст стерилитет и хомосексуализъм?! А 
популяризирането и разширяването всяка година на гей парадите както по света, така и у нас е 
показателно ?! ?! 

 Явно някой има интерес от това!? А другите ?

 Не може да не отбележим усилията, които полага държавния орган – бившето ДВСК и на-
стоящата Българска агенция по безопасност на храните. Само че, за съжаление техните действия 
са съобразени с европейските изисквания и „стандарти”, а голяма част от тях са абсурдни и дема-
гогски. 

 Но да се върнем на темата за „щастливите кокошки” и да добавя – нещастните българи! 
Безспорно клетъчното отглеждане е нещо порочно. Но аз не съм чул коментар, кой и защо го е 
внедрил. Не чувам някой изтъкнат международен политик ясно и категорично да заяви, че за из-
миналите десетилетия този вид технология е порочна и е била създадена единствено от корпора-
тивни интереси.. - за производителите на клетките приходи за стотици милиони, а в същото това 

ПрИчИнАтА зА сВЕтоВнАтА ИконоМИчЕскА    крИзА

ДВАнАДЕсЕт осноВнИ точкИ, коИто сПЕШно сЕ нуЖДАят от тЕрАПИя!

АкуПунктурА

Възможно ли е в близко бъдеще да чуем коментар за истинските причини за кризата и 
колкото по-скоро, толкова по-добре! Вашето мнение?
          „ДЖИЕВ” АД
          ПТИЦЕКОМБИНАТ
          КОСТИНБРОД 
12.10.2012 г.
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1. ЛОБИЗЪМ ! - висша форма на корупция

2. ОФШОРНИ ЗОНИ ?! –рая на парите

3. БАНКОВА ТАЙНА ?! – кой има интерес? 

4. БАНКОВА СИСТЕМА?! – кога се е появила? 

5. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ?! – плюсове и минуси

6. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ И ХОРА?! –                                             

10% плюсове – 90% минуси

7. ИНВЕСТИТОР ?! – що е то?

8. СУБСИДИРАНЕ – логиката за явлението?! –антипазарен механизъм            

(държавен алъшверизъм)

9. БОРСИТЕ – пазарен механизъм или хазарт ?! 

10. РАЖДАЕМОСТ - до кога ?! 

11. ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – до кога ? 

12. СТАНДАРТИ – за качество и живот!
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