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7 Бразилия цяла година е под светлината на прожекторите – 
противоречиви оценки за случилото се и случващото се изпълват медиите. 
Само преди две години страната беше сочена като оформящ се нов гигант 
в световната икономика, като пример за успешна социална политика, 
която може да се прилага в останалите латиноамерикански държави, 
имащи проблеми с нарастващата бедност. 

7 На световната сцена държавата показа привързаност към основните 
принципи на междудържавни отношения; безспорен авторитет в групата 
на 20-те, успехи в интерконтиненталния блок БРИКС; опити да се наложи 
нова визия и промяна в досегашния неолиберален модел икономика; 
предложения за реформа на съществуващата финансова  система.



Основният аргумент срещу „новия световен ред“ е пропагандираният 
пазарен принцип: повече пазар, по-малко държава. Историята от 
последните 30 години в Латинска Америка показа, че  когато  суровините  
и активите на развиващите се държави се предават в частните глобални 
корпорации шансовете за устойчиво развитие на националните пазари и 
откриването на нови работни места са минимални. Раздържавяването на 
националните държави обезсилва националните парламенти и 
правителствата, игнорира възможностите  за реализация на 
конституционните права и свободи на гражданите, спира социалните 
програми и обрича милионите бедни на още по-голяма бедност. 
Единственият начин за справяне с огромната мизерия, неграмотност, 
липса на достъп до здравеопазването в развиващите се държави е 
разумното, справедливото и честното преразпределение на националните 
ресурси и печалби между цялото население. Иначе конституциите стават 
излишни и всички записани в тях права и свободи на гражданите - 
безсмислени. 

            Точно тези опити на правителствата са подложени на безмилостна 
критика и програмите в тази насока са наричани „популистки“. Когато 
правителството подкрепя международните корпорации, защитавани от 
международното право в експлоатацията на националните ресурси и 
евтина работна ръка, политиката му е „правилна“ – дясна. Когато се 
правят опити или реализират успешни програми за справяне с бедността, 
политиката е  „неправилна“ и „лява“. Корекцията на курса по традиция 
става с преврат и смяна на неудобните президенти-популисти осигурява  
безпрепятствена корпоративна дейност. Ако координацията на 
опозицията и ЦРУ е успешна, смяната на правителствения курс може да 
стане и с „честни“ избори. Обвиненията в ляво и дясно са вече остаряла 
реторика. Повече от четвърт век политиката се реализира вертикално - 
„горе“ и „долу“ – между интересите на икономическите елити и 
реализиращите ги маси. Изключенията в богатите държави, които по 
традиция наричаме демократични, не променят съществено картината.

          Икономическият и финансов връх (на икономическата и финансова 
пирамида) се стреми да не се променя конфигурацията и разстоянието до 
низините да е колкото може по-голямо. Илюзията, че живеем в 
демократични общества (узаконени чрез конституциите) и желанието на 
обществото да вярва, че се развиваме „нагоре и напред“,  предпазва много 
хора от трезва оценка и честен анализ на неолибералната икономика. Тя 
продължава да  изхвърля зад борда милиони и милиони безработни, без 
надежда, без перспективи. Неолибералните пропагандатори продължават 



да твърдят, че бедността е естествен и неизбежен „страничен ефект“ на 
новия световен ред, а корпоративната икономика има по-големи 
(глобални) права над  националната политика.  Това „оправдание“ може да 
обясни парадокса защо „възходяща икономика“ като Бразилия  не беше 
оставена да продължи възхода си? 

    Бразилия в  БРИКС

    Бразилия постоянно потвърждава неприемането на силов натиск в 
международната политика и  привързаността си към основополагащите 
принципи на международното право, съдейства за укрепване на 
централната роля на ООН. „Нашите държави не приемат политиката на 
силовия натиск и нарушаване суверенитета на другите държави, 
подчертава Вл. Путин, ние сме съзвучни по актуалните международни  
проблеми, в това число и по сирийската криза, близко -източното 
регулиране“1.  Участието на Бразилия в БРИКС е подкрепа на един нов 
възможен модел на икономически, политически и финансови отношения, 
който може да е успешен  за развиващите се икономики. Решенията, 
които се търсят са насочени към реално устойчиво  развитие на 
националните икономики в условията на глобалните правила. БРИКС е 
пример за останалите  латиноамерикански държави как тези правила да 
бъдат стеснени. 

       Именно тези всевластни глобални наддържавни правила отнемат 
правата на работниците в държавите. Провъзгласеният принцип на новия 
световен ред – „повече пазар, по-малко държава“ - показва на практика 
как ресурсите на развиващите се държави преминават в частните ръце на 
глобалните корпорации, но печалбите от това „глобално сътрудничество“ 
се оказват жълти стотинки за тези, които са заставени да се 
„глобализират“. През последните 25 години тази ситуация в Латинска 
Америка не се е променила. 

        Основният акцент в дебата Север–Юг е как държавите от Юга да 
имат шанс  за експлоатация  на своите ресурси, за  създаване на  по-
стабилни национални вътрешни пазари, които да дадат работни места на 
безработните, когато ТНК не могат (или не искат) да поемат част от 
решението на националните проблеми.

1 Путин: БРИКС – ключевой элемент многополярного мира, http://www.vestifinance.ru/
articles/76249
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      Прогнозите до 2013 г. са много добри за БРИКС – блокът се приема 
като предизвикателство пред  надмощието на западните икономики2. Едно 
от най-важните предложения на държавите от БРИКС е преструктуриране 
на световната финансова система. В  рамките на БРИКС Бразилия 
предложи и подкрепи идеята всяка сделка да се осигурява със злато или 
диаманти. 

      Идеята за нова банка и възможността тя да бъде реализирано не е 
добра перспектива за всевластието на долара. Банката на БРИКС е шанс 
за по-голяма самостоятелност и възможности на държавите членки и най-
вече на Бразилия и Русия. Икономическият ръст на Бразилия през 2014 г. 
прави бразилския реал лидер сред световните валути. Създаването на 
нова банка, като алтернатива за по-успешни финансови операции, не е 
изгодна за нито за МВФ, нито за Световната банка, които все още имат 
неограничена власт да се справят с всяка конкуренция и да продължат да 
контролират  финансовите потоци в света.            

     Конкретни стъпки за създаване на Банка за развитие на БРИКС са 
предприети на VI среща на високо равнище на БРИКС във Форталеза, 
Бразилия3. Създаден е и пул валутни резерви и банката започва да 
финансира проекти от  април 2016 г. Част от това решение е създаването 
на алтернативни възможности за финансиране извън традиционните СБ и 
МВФ. Готовността на Бразилия да финансира Новата банка за развитие на 
БРИКС може да се разчете като „неприемливо“ за правителството на 
Дилма Русеф – дава се възможност за по-голяма самостоятелност и 
финансиране на проекти в рамките на БРИКС, а с това се нарушава  
традиционния контрол на МВФ и СБ върху бразилската финансова 
политика. 

       Първите финансови проекти за реализация са обявени през април 
2016 г. – за повече от 811 млн. дол. в Бразилия, ЮАР и Индия4. Да 
припомним, че откриването на Азиатската банка за инфраструктурни 

2 Radhika Desai. The Brics are building a challenge to western economic supremacy. – https://
www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/02/brics-challenge-western-supremacy 

3 Agreement on the New Development Bank, July 15, 2014. Fortaleza, Brazil, http://
www.brics.utoronto.ca/docs/140715-bank.html   

4 Източникът – "Руски дневник".
p://bg.rbth.com/world/2016/02/15/briks-tvrde-rano-za-posledna-prisda_56782, http://
bg.rbth.com/news/2016/06/25/bankata-na-briks-aktivno-raboti-po-ruski-proekti_606145
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инвестиции (АБИИ) също се смята за конкурент на Международния 
валутен фонд  и Световната банка. Растящите финансови възможности на 
Китай могат да нарушат финансовото статукво. 

              „Греховете“ на Дилма   

       Правителството на Дилма Русеф  се сближава прекалено с Китай, в 
рамките на БРИКС, а два надигащи се гиганта на международния пазар 
могат да променят позициите на утвърдените вече корпоративни сили. 
През юли 2014 г. Си Цзинпин посещава Бразилия, Куба, Аржентина, 
Венесуела – все държави с „популистки и леви правителства“. И всички те 
приветстват задълбочаването на икономическото сътрудничество с 
Китай5. Бразилия посреща и китайския премиер  Ли Кецян, с когото са 
сключени много  инвестиционни сделки. Вместо по-тясно сътрудничество 
със САЩ, Бразилия избира да сътрудничи с „вражеска“ Русия. 
            Недоволство предизвиква и държавната политика в националната 
компания Petrobras. Използването на част от печалбата за социалните 
програми ( през двата мандата на Лула да Силва и през управлението на 
Дилма Русеф) повишава доверието в правителството, но е в противовес с 
неолибералния икономически модел. Той изключва държавата от 
възможността да се разпорежда с националните ресурси – след като 
страната ги е предала в ръцете на глобалните собственици (ТНК); те, а не 
националните правителства, имат първостепенно право да се 
разпореждат с печалбите. Ако някоя развиваща се държава си позволи да 
промени възможностите за очакваните печалби от международните 
компании, международното право защитава интересите на корпорациите, 
защото международното право е над националното. Опити за оспорване 
на това „право“ има само в Европа. Затова искането за справедливи 
международни закони, дискутирано на форумите на БРИКС, означава 
преразглеждане на глобалните правила. Тази тема се обсъжда повече от 
десетилетие и на Световния социален форум в Порту Алегре (Бразилия), 
за да не бъде бедността „неизбежен страничен ефект“ от глобализацията. 

     Известно е, че през последните два века държавите от региона 
развиват онези клонове от националните стопанства,  които са в интерес 
на фирмите, изнасящи съответните суровини. Неолибералните програми, 
които неофициално започват в Латинска Америка още в края на 70-те 
години, изискват прехвърляне на  националните активи на корпорациите, 

5 Ханенкова, Е. "Задний двор" США в объятиях альтернативной сверхдержавы, 16 
декабря 2016 г. 12:53:18 http://www.imperiyanews.ru/details/8b20f876-75c3-
e611-9416-2e815323a23f
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като условие за кредитите, които държавите очакват да получат от СБ и 
МВФ. На практика кредитите отиват за плащане на външния дълг, а не за 
развитие на националните пазари, не за откриване на нови работни места 
или за социална политика. Следва поредната криза, поредният кредит и 
още по-голям външен дълг6. Ако Бразилия успява да се измъкне от този 
омагьосан кръг (до 2014 г.), то е защото последните 13 години се 
разпорежда самостоятелно със своите национални богатства и избира 
сама политическите и социалните си стратегии. Разбира се, като разчита 
на  печалбите от своя нефт.

7 Както отбелязва в известното си интервю  Грег Паласт,  журналист 
към БиБиСи и “Обзървър” Лондон, още през 2002 г. Международният 
валутен фонд и Световната банка следват една и съща схема: „появяват в 
някоя страна и подкупват местните политици да им продадат на нищожни 
цени водоснабдителната мрежа, железниците, телекомуникационните 
компании, държавните петролни компании и газови станции. Глобалистите 
плащат на политиците поименно и билиони долари се превеждат на 
сметките им в швейцарските банки. Крайният резултат на този план е 
безпрогледно робство за цялото население на съответната страна!“7. По 
време на преговорите за приватизиране и продажба на активите, „всички 
от работещите в СБ и МВФ са напълно наясно, че лидерите на тези страни 
и основните министри ще отделят лично за себе си стотици милиони 
долари, докато тези процеси текат. Но си затварят очите пред този факт“. 
Местните елити „чисто и просто ограбват народите си и поднасят 
откраднатото на двойката Международен валутен фонд/Световна банка“8.  
За съжаление тази финансова политика се повтаря в десетки  държави  и 
резултатът е превръщането на развиващите се държави в страни-донори 
на ресурси. Аржентина се опита да наруши това правило, като поиска да 

6 В Европа Кипър и Гърция показаха също докъде водят  кредитите. Националните 
правителства  са безсилни пред световните банкери, които първо фалират държавите и 
после любезно  предлагат нови кредити. Като  обвиняват  правителствата в 
некомпетентност, забравят, че те  им изпращат  финансовите  консултанти , които 
вземат баснословни хонорари.

7 ИСТИНАТА ЗА СВЕТОВНАТА БАНКА, ЕНРОН И ОГРАБВАНЕТО НА СВЕТА
Част от интервю на Алекс Джоунс с  Грег ПАЛАСТ, журналист към БиБиСи и “Обзървър”, 
Лондон.
Радиоразговор на Алекс  Джоунс, понеделник следобед, 4 март 2002 год., http://
www.omda.bg/public/bulg/news/release/Svetovnata%20banka.htm 

8 Пак там.

http://www.omda.bg/public/bulg/news/release/Svetovnata%20banka.htm
http://www.omda.bg/public/bulg/news/release/Svetovnata%20banka.htm
http://www.omda.bg/public/bulg/news/release/Svetovnata%20banka.htm
http://www.omda.bg/public/bulg/news/release/Svetovnata%20banka.htm


изземе мажоритарния дял от испанската фирма YPF - Repsol9, и месеци 
след това беше обвинявана в „експроприация“, „популизъм“ и всякакви 
глобални „грехове“. Не виновникът беше наказан, а търсещият 
справедливост. 

          Както отбелязва президентът Б. Обама, не е важно какви са 
националните интереси на  другите държави, важно е да не са накърнени  
националните интереси на САЩ: „ТПТИ (Трансатлантическо партньорство 
за търговия и инвестиции)  позволява на САЩ, а не на страни като Китай, 
да пишат правилата през XXI век“10. Това самопровъзгласено право да 
„пишат правилата“ за света, „позволява“ на САЩ да осуетяват всяка идея 
за конкуренция - не е желателно да се разбива еднополюсният модел и да 
се създават стабилни нови икономически центрове, какъвто иска да е 
БРИКС. Ако обаче рецесията в Русия и Бразилия се задълбочи, това 
подкопава стабилността на БРИКС и  възможностите му да влияе на 
корпоративната политика на световния пазар. Тогава „правилата през ХХI 
век“ ще продължат да ги пишат САЩ. 

       Принципът „разделяй и владей“ продължава да е успешна политика, 
когато трябва да се извади раждащ  се икономически гигант от  играта ( от 
„свободния“ пазар). Първо, пресата започва да втълпява тезата, че някой 
играч на пазара „се проваля“ и останалите няма защо да се съобразяват с 
него. Слуховете за рецесията в Бразилия се разпространяват от 
опозиционната преса достатъчно дълго , за да предрешат 
предпочитанията на чуждестранните  инвеститори и те да пренасочат 
финансовите потоци към други сектори в други икономики (Тайван, Южна 
Корея). Резултатът е, че Бразилия през 2015 г. реално намалява 
темповете си на развитие. Когато кризата в страната се задълбочи, на 
„помощ“ идват МВФ и СБ. Точно, както споделя Джоузеф  Стиглиц, 
бившият главен икономист на СБ и носител на Нобелова награда - те (СБ и 
МВФ) „първо орязват парите за социални дейности“, после, някои от най-
големите ТНК  предлагат да се поделят печалбите от националните 

9 Аржентина пожела да изземе мажоритарния дял от с испанската фирма YPF, като 
обвини мажоритарния собственик  REPSOL, че икономисва инвестиции, пречи да се 
увеличи добивът на нефт и Аржентина е принудена да изразходва бюджета на 
страната , за да внася горива от чужбина.  

10 Михеев, В. БРИКС: Твърде рано за последна присъда? 15 февруари 2016 г. http://
bg.rbth.com/world/2016/02/15/briks-tvrde-rano-za-posledna-prisda_567827
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ресурси и на първо място от нефта…11. Методът е изпитан и безотказен. В 
Бразилия има много нефт и с него се разпорежда националното 
правителство. Според някои глобални собственици, бразилският нефт 
трябва да е в техните ръце. И понеже не е, те смятат, че имат право да 
променят собствеността, защото според неолибералната философия, 
когато собствеността е в ръцете на държавата, това е „социализъм“, 
„популизъм“ и „антиглобализъм“. 

7 Бразилия е провъзгласена за република през 1889 г., но никой 
президент не се е ангажирал да намали бедността в страната, въпреки 
чудесно написаните конституции. Социално-икономическите реформи на 
Лула и Дилма предизвикват определени трудности, пред вид  своята 
мащабност и липсата на реален опит в тази област, но не такива, които да 
предизвикат свалянето на президента. За първи път в страната се 
реализират програми, обхващащи стотици хиляди хора от най-бедните 
слоеве. Естествено, че всяка политика, която пренасочва огромни 
финансови потоци към икономически и социални дейности - образование, 
здравеопазване , нови работни места , за да се реализират 
конституционните права на бразилците, е посрещана от опозицията  с 
недоволство и с критики. Когато тези средства, по решение на 
правителството, се отделят от печалбите на Петробраз, това настройва 
много от висшите чиновници срещу правителството.  И когато Дилма 
предприема сериозни мерки срещу корупцията в страната и на първо 
място в Петробраз, нейните неприятели стават много.

            Саботиране  избирането на Дилма за втори мандат

7 Бразилия, която видимо набираше мощ  и укрепваше своя  
суверенитет, която с авторитета си започна да създава свои  зони на 
влияние на континента и в света, се оказа „най-удобната“ в групата на 
БРИКС, за да бъде дискредитирана с нов икономически  курс. 
Преориентацията на Бразилия към САЩ е желание на всички опозиционни 
групи в страната и те се оказват удобни съюзници за свалянето на  Дилма 
Русеф.   

: Още по време на предизборната кампания за втори мандат, срещу 
президента се разгръща широкомащабна акция за оклеветяването й. 
Поддържа се тезата за  „неуспешни“ реформи, и „популистка“ политика, 
активират се всички сили срещу повторното й избиране. Акциите срещу 

11 Стиглиц, Дж. Голямото разделение, Цената на неравенството, Глобализацията и 
недоволните от нея. С., 2014. 



правителството  продължават с провокирани  митинги, които издигат  
лъжливи лозунги срещу президента, но лъжата се тиражира от медиите и  
светът получава тази лъжа за истина. Започват обвиненията към нея в 
корупция, които трябва да оправдаят свалянето й „в името на 
справедливостта“. Пресата е впрегната да дестабилизира  мисленето и да 
наложи безкритично приемане на „истините“ на опозицията. „Новият 
гигант“, хвален доскоро като надежда за развиващите се икономики, 
започва да губи авторитет. Опозицията в Бразилия, която обвинява Лула 
да Силва и Дилма Русеф в причастност към корупцията в Petrobras,  прави 
услуга именно на големите енергийни компании, които мечтаят да 
изтласкат Китай от енергийния сектор и да променят политиката на 
Petrobras. 

        Пресата на континента месеци наред отбелязва откритата подкрепа 
на Вашингтон за Аесио Невес в предизборната кампания срещу Дилма. 
Идеята за нейното отстраняване  се ражда далеч преди обявяването на 
импийчмънт. А. Невес е сговорчив приятел на Белия дом и няма да 
игнорира участието на Съединените Щати в интеграционните процеси  на 
континента12. Още преди да бъде избран, за негов  министър на външните 
работи се спряга Рубенс Барбоса, един от главните агенти на ЦРУ в 
Бразилия. Именно той настоява за „деполитизация на външната политика“ 
и преразглеждане на „стратегическите приоритети“ в отношенията с  
Китай. „Деполитизацията“ означава отдалечаване на Бразилия от 
МЕРКОСУР, БРИКС, УНАСУР и ориентация към Съединените щати, които, 
по думите на А. Невес „ще заемат достойно място в бразилската външна 
политика“13. Това Невес нарича „по-прагматична политика“. Такава 
преориентация на страната може коренно да промени позициите на 
Бразилия в БРИКС, а там – потърпевша страна ще бъде Русия и може би 
Китай.

     Държавният департамент активира спецслужбите си, за да създаде 
„по-прагматичната“ политика. Лилиан Айалде – сегашният посланик на 
САЩ в Бразилия има опит в „коригиране“  на неправилните популистки 

12 http://tiwy.com/leer.phtml?id=5400&mode=print 

13  Преди десет години Бразилия подкрепя Венесуела и останалите държави от 
континента за създаването на УНАСУР, вместо да се подкрепи Съединените щати за  
АЛКА (Договор за свободна търговия на двете Америки). След  като губят Южна 
Америка за търговски съюз, Съединените щати веднага се обръщат към ЕС, за да 
създадат трансатлантическото споразумение. Да бъде отмъстено на Бразилия е част от 
политическата игра за пазари. 

http://tiwy.com/leer.phtml?id=5400&mode=print
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политики – опит от Парагвай14.  Ще отбележим и смущаващите коментари 
в пресата, за „третият е излишен“, когато кандидат-президентът на 
Социалистическата партия Едуардо Кампос се разбива в самолет  
«Сессна 560ХL», на 13 август 2014 г. Загиват седемте човека на борда15. В 
Бразилия е обявен тридневен национален траур. Социологическите 
проучвания сочат Едуардо Кампос на трето място сред кандидатите за 
президент – с около 10% подкрепа. Катастрофата изглежда като 
„отстраняване на третия конкурент“, за да остане Марина Силва16. Очаква 
се именно тя да пренасочи интересите на Бразилия и на регионалните 
организации към САЩ17. 

     На Марина Силва се възлагат надеждите да подкрепи промените в 
ОАД, за да не „олевява“, а да продължи да е опора на Белия дом. Пресата 
изважда на  светло нейните първи контакти с ЦРУ в началото на 80-те 
години. Кариерата й започва с  влизането й в Работническата партия. 
После тя получава много отличия за активист на  еко-движение, както и 
престижната награда Goldman и с тази биография на природозащитник, 
през 90-те години влиза в близкото обкръжение на Лула да Силва. 
Опозиционната преса налага мнението, че нейната победа е  сигурна на 
втория тур, а Дилма няма да бъде избрана. Марина Силва ще е 
подкрепяна от избирателите на Аесио Невес и ще получи 60% от 

14 Президентът на Парагвай Фернандо Луго б обвинен в некомпетентност без 
доказателства и изправен пред импийчмънт. Веднага е назначен вицепрезидентът 
Федерико Франко - представител на дясната Либерална партия и подкрепен от 
партията на бившия диктатор Стреснер. Според представителя на Държавния 
департамент Виктория Нуланд, САЩ не смятат, че свалянето на Луго е преврат. 
Латиноамериканските държави обаче оценяват преврата за незаконен и изтеглят 
посланиците си от Парагвай. Истинската причина за свалянето на президента Луго е 
протестът срещу земеделската реформа, предлагана от Луго и засягаща 2 % едри 
земевладелци, които владеят 80% от земите в Парагвай. Тогавашната посланичка на 
САЩ в Парагвай, Лилиана Айалде, не осъжда  преврата. По-важно за нея е «събитието» 
да не осуети  купуването на оръжия от САЩ и програмата за  подготовка на офицери. 

15  http://www.pan.bg/?
page=view_article&section_id=59&article_id=24522#sthash.YhDm7SXL.dpuf 

16 MARINA SILVA – PART OF PLAN TO DESTABILIZE BRAZIL. / http://
mercosulcplp.blogspot.bg/2014/09/marina-silva-part-of-plan-to_25.html  Още: Brazil presidential 
candidate Campos dies in air crash, http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28778604 

17 Shasta Darlington, Danny Guerra and Jason Hanna, CNN Report: Brazilian presidential 
candidate among those killed in plane crash. – http://edition.cnn.com/2014/08/13/world/
americas/brazil-plane-crash/ 
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гласовете. Независими аналитици обаче виждат зад  тези прогнози умела 
пропаганда.

7 Както отбелязва прогресивната преса, Вашингтон  така открито 
подкрепя кандидат-президента Марина Силва ( кандидат на 
Социалистическата партия), че тя изглежда като „проект за 
дестабилизацията на Бразилия“18. Ако Марина Силва бъде избрана, даже 
проектът АЛКА може да се окаже реален. Марина Силва не подкрепя  
участието на страната в БРИКС, оспорва дружеските отношения с 
Венесуела и Куба, с Русия и Китай, което я прави идеален „добър приятел“ 
на Белия дом. Отгледана в партията на Лула тя може да ликвидира всичко 
позитивно в политиката на РП през последните 13 години. Особено 
недоволство сред  бразилците предизвиква отрицателното й изказване за 
„напразно  похарчените държавни средства за бедните“, с което тя загуби 
милиони гласове и стана ясно кой движи нейната кариера. Марина Силва 
е спонсорирана щедро ( от ЦРУ) да основе „нова партия“ ( Червена партия 
за устойчивост), която да замени старите партии. Въпреки това, 
експрезидентът Лула смята, че не Марина Силва е заплаха за Дилма, а 
масовата негативна медийна пропаганда и силите зад нея. След първия 
президентски тур, Марина Силва печели само 21,3 % от избирателите. 
Битката остана между  Аесио Вемес и Дилма, която на 26 октомври 
победи. Равносметката от предизборната борба показва, че силите, 
искащи смяна на стратегическата ориентация на Бразилия не са за 
подценяване. Близостта й с Русия и Китай не е желана от САЩ и това не е 
тайна.   

7 Появата на най-големия икономически блок СЕЛАК разбива 
пирамидалния модел на новия световен ред, а обсъжданите проекти за 
сътрудничеството на държавите от общността с Китай означава 
преструктуриране на пазара19. Китай участва в инфраструктурата и 
комуникациите на континента, в проекти в енергийната сфера, в областта 
на науката и техниката. Такава посока на сътрудничество изтласква 
много американски инвеститори. Китай умело използва обидата на  
латиноамериканските правителства от пренебрежителното отношение на 

18 Nikandrov, Nil. Marіna Sіlva es parte del plan para desestabіlіzar Brasіl. –  http://
www.strategіc-culture.org Traduccіón desde el іnglés por Sergіo R. Anacona

19 През 2013 г. общият обем  на китайско-латиноамериканската  търговия е увеличен 24 
пъти, в сравнение с 2000 г. През 2014 г. Китай става най-големият пазар за бразилски 
стоки. През 2015 г. китайската Банка за развитие „Ексимбанк“ увеличава своите 
кредити до 29,1 млрд дол. (от 4,8 млрд. през 2007 г.).
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Белия дом, който традиционно продължава да ги възприема като свои 
колонии20  и спечели своите латиноамерикански партньори защото ги 
приема без осъждане на политическите им режими, показва уважение и 
зачитане на техните избори. 

7 Незаконните подслушвания на ЦРУ допълнително влошават 
отношенията със САЩ. За тяхното разкритие допринася разобличаващата 
информация на Wikileaks. От трибуната на 68-та сесия на Общото 
събрание на ООН президентът на Бразилия Дилма Русеф разкритикува 
САЩ за шпионските програми, с които Вашингтон подслушва 
чуждестранни правителствени ръководители и компании. Неприемливо е 
да се навлиза в личния живот и в личната кореспонденция на 
президентите на Латинска Америка . „Без правото на лична 
неприкосновеност, няма нужда от реална свобода на словото или свобода 
на мнението" и следователно няма реална демокрация“, изтъква Дилма21. 
Американските действия за подслушване са „нарушение на 
международното право" и оскърбление за бразилските политици. 
Американското правителство си е присвоило незаконно корпоративна 
информация от стратегическо значение. 

      Дилма осъжда Агенцията за национална сигурност и дейността й в 
Латинска Америка заради незаконната дейност, но Вашингтон не намира 
за нужно да се извини. Стратегическите планове на Белия дом прозират в 
промените на посолството на САЩ в Бразилия – пресата отбелязва 
назначаването на военни кадри  с опит (резиденти на ЦРУ), както и 
активиране на  агентите в нефтения бизнес, в дипломатическото 
ведомство, във въоръжените сили на Бразилия.  Реваншът за  
несъстоялият се блок между двете Америки (Зона за свободна търговия 
на двете Америки (ALCA), който е отхвърлен на Четвъртата конференция  
в Мар дел Плата в Аржентина 2005 г.  с усилията на Нестор Киршнер, Уго  
Чавес, Ево Моралес22  явно включва усилена шпионска дейност от страна 

 20 Аржентинският президент Маурисио Макри вече заяви, че ще преразгледа 
договорите с  Китай и ще  „коригира споразуменията“, подписани от Кристина Киршнер 
(уж са открити нарушения от новото правителство). Реставрацията на“ десните“  сили е 
в ход.

21 Nikandrov, Nil. Brazil to End US Spying on its Soil, Strategic Culture Foundation. – 
Online Jurnal, 27.09.2013.  http://www.strategic-culture.org/news/2013/09/27/brazil-to-
end-us-spying-on-its-soil.html

22  И двамата си отидоха от рак. 
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на ЦРУ. Увеличават се служителите в американските консулства – в 
консулството в Рио де Жанеро през 2015 г. работят около 500 сътрудника. 

7 Дилма предприема мерки за засилване контрола върху  
американските служители в Бразилия, което  предизвиква раздразнение в 
Белия дом. Специалните служби на ЦРУ  организират митинги, където с  
фалшиви лозунги призовават бразилците да искат от Дилма да остави 
„старата политика“. Театърът с импийчмънт срещу Русеф  е  реализацията 
на плана за промяна на стратегическия курс на Бразилия. В  търсенето на 
най-подходящата фигура за президент на Бразилия Вашингтон има 
стогодишен опит. През новото хилядолетие латиноамериканците стават 
политически по-осъзнати и разбират по-добре изборните манипулации, но 
те могат да бъдат изместени от икономическите  и финансовите „правила“ 
на неолибералния пазар.  

7 Дилма   се отказва от перспективни за САЩ договори в сферата на 
сигурността и не купува американските изтребители на компания „Боинг“. 
Бразилското правителство се обръща към шведската  компания „Сааб“ и 
уговаря 36 истребители „Грипен“ - сделка за 4,5 млрд. долара. Такова 
„обръщане на гръб“ спрямо Белия дом само долива масло в огъня на 
усложнените отношения. В  свят, където все по-често висши чиновници 
получават надправителствени права и подписват договори, изгодни за 
определени корпорации, да защитаваш националните интереси на цял 
народ, дори за един президент, уви вече изглежда неприемливо. 

        Търсете нефта

7 Ако търсим истинските причини, които довеждат до свалянето на 
президента Дилма Русеф, трябва да започнем от енергийния фактор. 
Бразилия, и по-конкретно фирмата Petrobras,  сама определя цените, по 
които да продава нефт и газ на своите съседи и на държави, определяни 
от Белия дом като „враждебни режими“. Това не се харесва на някои 
големи конкурентни компании, които искат да получат дял от нефта на 
Бразилия. 

7 С откриването на нови находища на нефт в Бразилия, световните 
нефтените гиганти са готови да корумпират всеки един от правителството, 
за да получат контрола над бразилските енергийни ресурси. Когато се 
обвиняват в корупция политиците, които вземат подкупи, справедливо е 
да се обвиняват и чиновниците от големите компании, които ги дават, за 
да си осигурят изгодни условия за печалби. Това не намалява  



отговорността на политиците, но когато има кой да предлага милиони, ще 
се намерят хора, които ще се изкушат да ги вземат.

      Игрите зад кулисите придобиват все по-видим образ с разкритията на 
Wikileaks, че гигантите Exxon и Chevron, още през 2009 г.  правят опити да 
изменят бразилския закон, който дава право на държавната компания 
Petrobas да е единственният оператор в страната. Причината за тази 
настойчивост е откритото от компания Petrobras огромно местонаходище 
на нефт  в басейна Сантуш, през 2007 г.  Изчислено е, че запасите могат 
да са над  200 млрв. барела. Това нарежда Бразилия сред водещите 
нефтени държави. Американските нефтени гиганти Exxon и Chevron  
открито изявяват желание да контролират дейността по разработването 
на находищата. Става известно, че двете фирми действат чрез 
американското консулство в Рио за промяна на закона, който не им дава 
право на инвеститорска дейност в Бразилия, и че за „съдействието“ по 
въпроса се плащат огромни  „хонорари“. 

7 Първите разговори се водят с Лула да Силва, който отказва да дели 
бразилското „черно злато“ с американските фирми. Те не са доволни от 
факта, че правителството на Лула дава право на китайската фирма 
Sinopec  да усвоява бразилския нефт. Позициите на Бразилия в БРИКС й 
дават определена независимост по отношение на Съединените щати, 
които  още смятат доктрината Мънроу 23 за актуална. 

7 За да ограничи американските апетити в бразилската енергийна 
политика, Лула да Силва  сключва  договор с испанската фирма Repsol. 
През 2012 г., новата  многонационална компания  Repsol Sinopec Brasil, 
заедно с норвежката Statoil и Petrobras  правят ново откритие на огромни 
нефтени залежи  в района на гора  Pao de Acucar  в Рио-де-Жанейро през 
2011 г. Бразилия може да е сред  първите две световни износителки на 
нефт. 

        След отказа на  Лула, Белият дом се надява да уговори Дилма Русеф 
да не дава право на китайците да се разпореждат с бразилския нефт. На 
конференция на БРИКС през 2010 г. Бразилия вече е подписала договор, 
чрез който китайският Sinopec инвестира 7 млрд долара за 
разузнавателни мероприятия. Exxon и Chevron не приемат своята 

23 Доктрината Мънроу – американският континент не трябва да се разглежда в бъдеще 
като обект на колонизация, всеки опит от европейска страна за налагане на нейната 
политическа система в западното полукълбо ще се смята за заплаха за „мира и 
безопасността“ на Съединените щати.

http://hasta-pronto.ru/brasil/rio-de-janeiro/
http://hasta-pronto.ru/brasil/rio-de-janeiro/


изолираност, особено след  оповестяването на новите находища. В 
рамките на БРИКС може да има други  енергийни проекти, а 
сътрудничеството на Бразилия в МЕРКОСУР, УНАСУР и СЕЛАК може да 
пренасочи окончателно нефтените богатства към други фирми. Затова с 
подкрепата на  американското правителство, започват бързи действия за 
промяна на тази ситуация. 

7 Джо Байдън е ключовата фигура, на когото се възлагат огромни 
надежди за промяна на енергийния стратегически курс на Бразилия. 
Опозиционната преса  постоянно  отбелязва „разделението“ между  САЩ и 
Бразилия като грешка на правителството. В  статия за “Folha dе S. Paulo” 
Дейвид  Рокфелер, старши експерт за Латинска Америка и директор на 
института за латиноамерикански изследвания, открито обвинява 
правителството на Дилма Русефф  в "липсата на амбиция", която  
възпрепятства успеха между двете страни24. Посещение на Байдън се 
фокусира върху начините за насърчаване на „силен икономически растеж“ 
и създаване на повече работни места за средната класа. Според 
американските наблюдатели, както отбелязва бразилския в-к Rio Times, 
Бразилия се нуждае от повече бизнес със САЩ и ще придобие опит в 
областта на сигурността за своите предстоящи мега-събития25.   

     Посещение на Джо Байдън като вицепрезидент в Латинска Америка е и 
повод  да се  разузнае как се развиват регионалните организации УНАСУР 
И СЕЛАК. В  речта си в Рио се Жанейро, през май 2013 г. той въодушевено 
отбелязва какво могат  да направят „тези две динамични икономики“, 
когато увеличат обема на търговията и инвестициите си. Двучасовата 
среща в столицата обаче не променя мнението на Дилма и законът от 2009 
г. остава същият. 

    Западните коментатори отбелязват, че Бразилия се фокусира твърде 
близо „до дома“, т.е. до МЕРКОСУР и е възможно двата региона да се 
възползват от новите възможности26 . Джо Байден се среща с 
представители на групата Movimento Passe Livre. След две седмици то 
става организатор на стачки в столицата – поводът е увеличението на 
транспорта с 10 цента, но истината е, че започва подготовката за смяната 

 24 Tavener, Ben. U.S. Vice President Biden Visits Brazil, By, May  28, 2013. – http://
riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/u-s-vice-president-biden-visits-brazil/ 

25 Ibid. 

26 Ibid. 
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на президента Русеф. След месец нейният рейтинг озадачаващо пада от 
70 % на 30 % 27.

       Темер – троянският кон на  големите корпорации

      Свалянето на законния президент на Бразилия Дилма Русеф разделя 
цяла Латинска Америка „за“ и „против“. Фактът, че конгресът не предявява 
никакви официални обвинения към Дилма увеличава привържениците на 
мнението, че  кампанията срещу Дилма е предварително подготвяна и 
крайният резултат е известен. Местните олигарси, които  ще печелят 
повече от новите си съсобственици след  приватизацията, продължават да 
критикуват „недалновидната“   политика на правителството в Petrobras.   

     Партията на Темер (PMDB) отказва да  сътрудничи с Работническата  
партия на Дилма Русеф, която от 13 г. е на власт, подкрепяна от народа 
заради успешната социална политика. Темер разрушава правителствената 
коалиция, за да улесни гласуването в сената срещу Русеф. Обвинението в 
„манипулиране на държавния бюджет“, за да скрие дефицита също не 
спечели доверие извън конгреса. Преобладаващото мнение в пресата 
(извън опозиционната) е за „преврат“, извършен по незаконен, дори нагъл 
начин щом никое обвинение не се доказва. Реално импийчмънт е обявен 
по политически, а не по финансови или икономически причини.  

       Дилма подписва 3 указа за откриване на допълнителни  кредити. 
Първият, подписан на 27 юли 2015 г. е за 1,7 млн. реала за проекти в 
областта на образованието, социалната сигурност, труд и култура; вторият 
е за 29 млн. – за различни изпълнителни органи и третият, на  20 август 
2015 г., за 600  млн. реала за съдебни разходи. Това са пари извън 
утвърдения бюджет за 2015 г. Конгресът трябва да даде разрешение за 
тези допълнителни  разходи. Практиката през последните десетилетия 
обаче е избягвала тази формалност. Парите не са откраднати. Това е 
доказано от комисията към конгреса. Но в същото време, този акт дава 
основание да се повдигне обвинение за злоупотреба със служебното 
положение. Поводът е намерен. Обвинението е за несвоевременно 
плащане на банката. Машината е задвижена, обявен е импийчмънт. 
Вицепрезидентът М. Темер  също е в течение на тези укази. Но срещу него 
не е повдигнато обвинение.

27 U.S. Vice President Biden Visits Brazil, The Rio Times, May 28, 2013.



7 Политологът Елиасар Ранхел, директор на  ежедневника Últimas 
Noticias пише през юни 2016 г, че именно правителствата на Лула и Русеф 
дават шанс на милиони бразилци, които не са имали дори електричество, 
да живеят по-добре. Той припомня, че администрацията на Обама е 
мобилизирала всички сили да  не позволи преизбирането на 
преизбирането на Дилма и са отделени много пари от финансово-
икономическите структури на САЩ, за да се подкрепи А. Невес 28. Много 
бразилски анализатори цитират  мнението на немските си колеги от 
списание  Die Zeit, че отстраняването на Дилма Русеф  е началото на  
банкрута на Бразилия. Немският вестник  Der Spiegel, под заглавието 
„Губи държавата“, пише, че бразилските политици са представили 
зрелище, недостойно  за имиджа на страната.29  Отстраняването на 
президента чрез импийчмънт, без престъпление, е само едното лице на 
преврата. Другото, по-грозното, е опасността да се утвърди такава 
практика за налагане на незаконно правителство. 

      Театърът, представен пред  света от бразилските депутати и сенатори 
в опитите да докажат „вината“ на президента Дилма Русеф  е жалък – не 
може да се обори фактът, че срещу нея или някой от членовете на 
семейството й, няма никакво доказателство за корупция. Сред  голяма 
част от законодателите обаче висят дела за корупционни схеми. 
Доскорошният председател на парламента Едуардо Куня, съпартиец на 
Темер от партията Бразилско демократично движение е принуден да 
подаде оставка заради 5 милиона долара в негови семейни сметки в 
Швейцария; става известно, че са  дошли от големия корупционен скандал 
около държавния гигант „Петробраз”. Пресата отбелязва сериозни 
подозрения за откраднати пари  от вицепрезидента Темер, който иска 
допълнително 850 млн. долара за „довършване“ на олимпийските обекти. 
Обектите обаче не  са довършени. Журналисти показват по телевизията, 
как в някои от тях, спортистите сами довършват  инсталациите на баните 
си. При всенародното неодобрение вътре в страната, Темер явно има 
сериозни покровители, за да остане на власт и да обяви веднага 
плановете си за приватизации. 

      Обвиненията, че Дилма не е съгласувала с  парламента тези три указа 
са повод МВФ  да призове  за „надзор“ над  финансовата и икономическа 

28 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/los-domingos-diaz-rangel-la-deuda-la-oea/

29 Nesta edição, Número 117, Democracia roubada. Um país enganado e humilhado, por 
Redação RBA publicado 20/05/2016, http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/117/
democracia-roubada-um-pais-enganado-e-humilhado-1869.html
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политика. Завръщането й на поста означава продължаване на  борбата с 
корупцията, а десетки депутати не желаят това. Затова подкрепят 
импийчмънт. На моменти битката с корумпираните политици се обръща 
във фарс. Когато  Дилма, подкрепяна от Лула настоява етичната комисия 
към парламента да разследва  Е. Куня, той открито  я заплашва да се 
откаже от иска си, иначе той ще подаде насрещен иск за импийчмънт 
срещу Дилма. Тя не се отказва от иска си и отмъщението на Куня 
задвижва процеса. 

7 Още на 13 септември, две седмици след  отстраняването на Дилма,  
правителството на Темер предоставя готова мащабна програма за 
приватизации, заявявайки, че било „съвършено ясно, че държавата не 
може сама да осъществи тези проекти и ще разчита на частния сектор“. 
Ще бъдат предадени в частни ръце 4 държавни летища (в Порту Алегре, 
Салвадор, Флорианополис и Форталеза) , два терминала на пристанища, 4 
магистрали и една железопътна линия, ще се подели с частни фирми и 
усвояването на нефтените находища.  В  частни ръце ще преминат и 
държавните  проекти по усвояване на полезни изкопаеми, 6 
електрокомпании и 3 водопречиствателни станции. Нефтените и 
енергийни компании имат активи за стотици и стотици милиарди. От тази 
тотална разпродажба обаче новото правителство обяви, че очаква 24 
млрд. долара. Само! Явно за тези коледни  подаръци някой е платил доста 
скъпо. 

    Продажбата на водоснабдителната фирма Cedae е поредното 
скоростно предаване на държавна собственостт в частни ръце. В  пресата  
се отбелязва фактът, че компанията струва около 14 млрд.долара , но се 
продава за 4 млрд30. Дори да се покрият някакви разходи, в бъдеще 
проблемите остават, а печелившата компания вече няма да  принадлежи 
на държавата и на населението. Банките, които могат да отпуснат заем, 
ще си го вземат многократно по-скъп обратно и непомерната цена ще е на 
гърба на населението. 31  При такива сделки, подписващият продажбата 
получава (под масата) няколко десетки милиона в своя лична сметка… 
Процентите при подобни сделки са около 10%, а при сделки с оръжие и 

30 Martins, Alexandre. Cedae, privatização e como fica São Gonçalo nessa história, February 
14, 2017. –  http://www.jornaldaki.com.br/single-post/2017/02/14/Cedae-privatiza
%C3%A7%C3%A3o-e-como-fica-S%C3%A3o-Gon%C3%A7alo-nessa-hist%C3%B3ria 

31Graciano, Matheus. Privatização da CEDAE: riscos e benefícios para São Gonçalo. – http://
simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/privatizacao-da-cedae-riscos-e-beneficios-para-sao-
goncalo/
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самолети до 40%. Някой днес ще забогатее, а утре десетки обеднели 
бразилци ще се борят за  живота си.  Ако държавната компания CEDAE не 
може да работи  в разбирателство с град Сан Гонсало, пилеейки нашите 
пари, какво да очакваме от чужда частна компания, пишат  анализатори в 
пресата32.

         Правителството на М. Темер ще отслаби позициите на страната в 
БРИКС, смята професорът по международни отношения в Католическия 
университет в Сао Пауло (PUC-SP) Geraldo Zahran, защото  Темер ще 
следва великите сили и особено Съединените щати33. Според проф. G. 
Zahran, правителството на Темер  не споделя стремежите за развитие на 
БРИКС така, както  го насърчава руският президент Путин. Руското 
правителство подписва 20 споразумения с Индия и провежда срещи с 
всички лидери, с изключение на  бразилския президент М. Темер. 
Дистанцирането му от всички срещи и обсъждани проблеми в индийския 
град  Гоа е показателно за „ангажираността му“ към бъдещето на БРИКС. 
"Ние трябва мъдро да допринесем за увеличаване силата на страните от 
БРИКС, за да намерим начини да се справим с предизвикателствата в 
тази сложна и тежка външна среда", заявява китайският премиер Си 
Цзинпин в Гоа. Самата Бразилия  вече става предизвикателство пред 
БРИКС, пред вид новите й политически и икономически предпочитания. 
Точно президент като Темер, свързан със службите на Вашингтон, може 
да го направи. Фактът, че той дори не споменава БРИКС в първата си реч 
пред  Общото събрание на ООН на 20 септември 2016 е достатъчно 
красноречив. 

           Притеснителното обаче е, че във встъпителното си слово М. Темер 
обявява, че „Бразилия е бедна  страна“34. Тази официална позиция на 
правителството ще промени доста вътрешни програми, насочени към 
справяне с бедността. Вече стана известно, че се замразяват социалните 
програми за 20 г. – приносът, с който Бразилия e пример в борбата с 

32 Martins, Alexandre. Cedae, privatização . …  fonte  citada. 

33  Gabriel, Valery. Governo Temer enfraquece Brasil no Brics, 19/10/2016. – http://
www.redebrasilatual.com.br/mundo/2016/10/governo-temer-enfraquece-brasil-no-
brics-8603.html; Temer conta vantagem sobre reunião com Putin que não existiu, Gabriel 
Valery, da RBA publicado 19/10/2016 /15h59/. – http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/
2016/10/governo-temer-enfraquece-brasil-no-brics-8603.html 

34 Gabriel, Valery. Governo Temer enfraquece Brasil no Brics, da RBA publicado 19/10/2016. – 
http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2016/10/governo-temer-enfraquece-brasil-no-
brics-8603.html
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милионите бедни за целия континент. Как ще реагират по-малките 
държави на този проблем, ако страна като Бразилия може да бъде 
стопирана по този безцеремонен начин?!   

7 Ако бразилското правителство преразгледа досегашните договори в 
областта на  енергийните източници и изключи Китай, поднебесната ще 
търси алтернативи. Вероятно ще се откаже от спонсорирането на доста 
проекти и от това Бразилия само ще загуби. Защото със сигурност, 
спонсорството от страна на САЩ няма да е при същите изгодни условия за 
бразилците.  Доколко банката на БРИКС  ще се повлияе от ориентацията 
на правителството на Темер ще покаже бъдещето.  

7 Новият министър  на външните работи Жозе Серра, също поклонник 
на САЩ, явно е за политиката на томахавката – вече нападна 
правителствата на Уругвай, Венесуела, Боливия и Еквадор. Той открито 
отхвърля МЕРКОСУР като основно направление в икономическата 
политика на Бразилия. За половин година става ясно, че Бразилия губи 
авторитет и позиции на континента. УНАСУР И СЕЛАК бяха създадени , за 
да се изолират Съединените Щати и в рамките на относителна 
самостоятелност и обща взаимопомощ, държавите да подобрят 
икономическото си развитие, да откриват нови работни места, да 
повишават квалификациите на работниците си, да намалят бедността и 
мизерията на милиони граждани. Като сменя курса си, Бразилия губи 
лидерството  си в Г-20, постигнато  в рамките на много преговори.  

7 Има още един ракурс към събитията в Бразилия. Те припомнят една 
стара тенденция на контрол, наложена на държавите от Южна Америка 
още в края на Втората световна война, когато Вашингтон  вече е новият 
финансов център на света и има силата да диктува правилата за 
бъдещето. През февруари 1945 г. на конференция на двете Америки  е 
приета Икономическата харта на Америките , според която  
"икономическият национализъм (тоест суверенитет) във всичките му 
форми" е крайно нежелателен. На практика  пред  Южна Америка още 
тогава се слагат ограничения в икономическото развитие, за да не се 
конкурира с промишлено развития Север. Бразилия може да произвежда 
само евтина стомана, от която корпорациите в САЩ не се интересуват. За 
Съединените щати е важно да "защитават своите ресурси", както казва 



Джордж Кенан, дори ако това изисква "полицейски държави"35. Затова 
когато някоя  латиноамериканска държава използва своите ресурси, за да 
повиши стандарта на своя народ, ( а не ги предоставя на американските 
инвеститори), Белият дом защитава „правата си“ над  местните ресурси с 
оръжие, с преврати, с военни  диктатури. 

7 С правото на демократичния избор, Южна Америка се отказва от 
АЛКА и избира  УНАСУР и СЕЛАК, за да защити своите интереси. С 
„правото на силния“ обаче САЩ все още могат и се налагат, за да 
защитават своите интереси пред всички останали. 

7 Венесуела е извън конкуренцията, Аржентина се опитва да си стъпи 
на краката, Бразилия е разтърсена от най-дълбоката си криза. 
Останалите държави ще бъдат крайно предпазливи, за да избегнат 
подобна участ.     

35 Ноам Чомски. Контролът върху живота ни. Лекция, изнесена на 26.02.2000. — http://
www.radr.net/ZBG/adisp.php?aid=8
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