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В продължение на три 
дни в Плевен се прове-
доха различни мероп-
риятия, част от проекта 
„Burnt” (Verbrannt/Изго-
рен), като основните 
теми тази година бяха: 
цензура чрез изгаряне 
на книги; свобода на 
мнение, печат и изкус-
тво; расизмът тогава и 
днес. Инициатор на този 
проект е Пенка Спасо-
ва, представител на 
Сдружение "Регионален 
център за подпомагане 
на стопанските пред-
приемачи" (РЦПСП) 
- Плевен. Проектът се 
реализира в България 
с партньорството на 
Учебна работилница 
“Европа”, а специални 
гости на мероприятия-

та бяха представители 
от Германия, които ще 
реализират проекта в 
родината си. Основ-
ната идея е свързана 
с голямото изгаряне 
на книги през 1933 г. 
Целта е да се покажат 
щетите, които са нане-
сени чрез налагането 
на цензура и подтик-
ването към расизъм, 
чрез ограничаването 
на културното богатс-
тво на хората, лишени 
от своите книги. Нес-
лучайно е казано, че 
ако искаш да прочетеш 
хубава книга, трябва да 
погледнеш списъка със 
забранените.

В първия ден от пред-
ставянето на проекта 
ученици от ПГ по тури-

зъм „Алеко Константи-
нов” и ПГРТО изнесо-
ха програма за всички 
любители на словото, 
които решиха да нау-
чат повече за проекта. 
Изложби, песни и танци 
бяха само малка част от 
мероприятията, които 
бяха представени в три 
последователни дни. 
Андриян Павлов пък 
се погрижи за доброто 
настроение на гостите, 
изпълнявайки две пес-
ни на китара. Разбира 
се, неизбежна част от 
проекта бяха и лите-
ратурните четения на 
любими произведения, 
които се провеждаха 
през целия съботен ден. 
В неделя за най-малки-
те беше организиран 

детски празник, с който 
да се отбележи 1 юни, а 
освен всичко изброено 
дотук, всички желаещи 
имаха възможност да 
се включат в уъркшопа 
„Демокрация без наси-
лие - срещу расизма 
днес”.

По време първата 
презентация в рамките 
на проекта приветстве-
но слово отправи Бернд 
Вернер - германският 
представител на сдру-
жението „Заедно в Ев-
ропа”, което е коорди-
натор по проекта. Това 
не беше случайно, тъй 
като точно Сдружение-
то е отправило покана 
към Учебна работилни-
ца “Европа” да станат 
техен партньор за Бъл-

гария. Такъв проект до-
сега по тази програма 
в плевенския регион не 
е имало и това е изк-
лючителна гордост, че 
именно тук се прави 
за първи път, споде-
ли Пенка Спасова за 
„Посредник”. Темите за 
цензурата чрез изгаря-
не на книги и расизмът 
преди и днес създават 
един мост във времето. 
Изгарянето на книгите 
през 1933 година се пре-
нася към наши дни, за 
да се подчертае колко 
е важна свободата на 
словото и изкуството 
и как всичко това доп-
ринася за културното 
богатство на страната 
ни и не само, а в све-
товен мащаб.

Специално за „Пос-
редник” Бернд Вернер 
(на снимката горе) се 
съгласи да отговори на 
няколко въпроса, за да 
разберем има ли раз-
лика в гледните точки лика в гледните точки 
на българи и германци 
за цензурата. Разбира 
се, интервюто нямаше 
да бъде възможно без 
помощта на Пенка Спа-
сова, която любезно се 
съгласи да превежда.

- Г-н Вернер, има ли 
разлика при органи-
зирането на подобни 
събития в България и 
в Германия? 

- По същия начин ще 
проведем и нашите съ-
бития в Германия. Ще 
се включат много уче-
ници и училища. Неща-
та ще се случат по съ-
щия начин, защото това 
е и идеята на проекта. 
Във всичките страни 
партньори по проекта 
ще има тридневни съ-
бития, свързани с те-
мата. Самият начин на 

провеждане може да 
бъде малко по-разли-
чен, но по принцип те-
мата, която е свързана 
със спомена и паметта 
за миналото, е много 
важна. За германците 
тя не е толкова инте-
ресна или по-скоро е 
тема, която те избягват, 
но тя е важна за всич-
ки нас като европейци, 
защото освен да гово-
рим за изгарянето на 
книгите по време на 
националсоциализма, 
ние пренасяме нещата 
в днешно време, свър-
зани със свободата на 
словото, със свободата 
на печата, свободата 
на изразяване,  важна 
за всички нас.

- Налага ли се, спо-
ред вас, все още цен-
зурата на обществото 
под различни фор-
ми?

- Разбира се и в 
днешно време има едни 
такива радикални мне-
ния, които са не само ния, които са не само 

в сферата на политика-
та, но и в ежедневие-
то. Например, съвсем 
наскоро бяхме свиде-
тели на едни събития, 
от Австрия мисля, че 
беше един мъж, който 
спечели голям музи-
кален формат и беше 
тормозен по един съв-
ременен начин, какъвто 
използваме сега - с но-
вите технологии, с мне-
ния, изразени във вир-
туалното пространство. 
Ето, това е също един 
вид, може да се каже, 
цензура, приела друга 
форма. Но нещата са 
много по-различни от 
това време, за което 
говорим.

- Какво ще пожела-
ете на нашите читате-
ли и към какво искате 
да ги призовете?

- Бих искал да кажа, 
че ние като граждани и 
гражданки на Европа, 
защото точно такава е 
и програмата, по която 
е финансиран проектът, е финансиран проектът, 
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Цензура има и днес, но по-модерна и “технологична”
трябва да бъдем отго-
ворни за това, което 
се случва. Да възпи-
таваме у себе си този 
кураж и тази смелост 

да приемаме разли-
чията и да уважаваме 
тези различия, а не да 
ги подлагаме на клада-
та, както изгарянето на 

книгите. Да развиваме 
отговорността, че има-
ме отношение към това, 
което се случва и да 
не отминаваме нещата 

без свое мнение, свое 
изразяване и своя по-
зиция.
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Румен Петков: Разумният срок за парламентарни избори е късната есен
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В две села 
в община 
Плевен сме 
с най-добър 
резултат - 
Тотлебен и 
Коиловци, 
където сме на 
първо място 

Отделно има 3 сек-
ции в градската част на 
Плевен, в които имаме 
едно второ и две тре-
ти места. Може би не 
попаднахме на точните 
хора в дадени общини, 
в някои от общините в 
последния момент си 
намерихме координа-
тори и може би това се 
отрази на резултата. В 
малките населени мес-
та с преобладаващо 
ромско население, а 
те никак не са малко, 
почти нямаме гласове. 
Само ДПС и Бареков 
са спечелили доста гла-
сове. Ето протоколът 
на една от секциите в 
Буковлък, коментира 
Антов. 

От 750 гла-
соподавате-
ли има 709 
валидни бю-
летини и 41 
невалидни. За 

ДПС са гласу-
вали 378, а за 
България без 
цензура 295 
човека

обяви Антов. Той изра-
зи убедеността си, че 
ако се попитат тези 
хора какво значи ББЦ, 
никой няма да може 
отговори.

“В деня на избори-
те Сергей Станишев 
каза, че АБВ и ГЕРБ 
купували гласове. Ре-
зултатите показват 
кой купува гласове. В 
Дисевица има забеле-
жим резултат - 40% за 
БСП. В Николаево в 
две от секциите 88.2 % 
са гласували за ДПС. В 
Одърне 60% гласували 
за БСП. В България има 
122 хиляди невалидни 
бюлетини за тези из-
бори, в нашата област 
невалидните бюлетини 
за АБВ са 4 или 5.  В 
Гривица от 1 100 гласо-
подаватели са излезли 
да гласуват 400 чове-
ка, от които 260 роми. 
Имаше кметове, които 
ми се обаждаха и каз-
ваха, че не могат да 
накарат българите да 
гласуват, защото каз-
вали: “Циганите взеха 
пари, пък ние ще хо-
дим да гласуваме”. Те 
донякъде са си прави”, 
сподели Антов.

Той даде пример с 

Полша и град Летница, 
в който няма нито една 
невалидна бюлетина и 
са гласували 231 чове-
ка, всичките за ДПС, 
като шеф на секцията е 
Сюлейман Сюлейман. 

“Ние,

от АБВ сме за 
задължително 
гласуване

защото не е нормално 
да излязат да гласуват 
в едно населено мяс-
то по-малко от 10-15 
% български граждани 
и след това да казват, 
че ДПС ни управлява. 
Трябва да може да ги 
мотивираме и да гласу-
ват независимо за коя 
формация ще си дадат 
гласа. Не знам дали АБВ 
има купен глас някъде, 
но имаме секции, в 
които имаме един зас-
тъпник и нямаме нито 
един глас за нас, което 
означава, че и той не 
е гласувал за нас. От 
ББЦ и ДПС са имали 
по пет представители в 
секция, но това е огро-
мен финансов ресурс. 
Ние работихме в много 
ненормална обстановка 
от страна на държавата. 
Управляващите не се 
занимаваха с опоненти-
те си отдясно, а повече 
с нас, но, според мен, 
това допринесе и за 
техния нисък резултат. 
Освен че

нямахме 
много 
време, не 
присъствахме 
и на 
телевизионния 
екран

защото всичко това е 
свързано с финансови 
средства. Има общи-
ни, в които ББЦ не е 
имала никакви мероп-
риятия, даже и плакати 
не са били разлепвани, 
но са с впечатляващи 
резултати”, твърди още 
лидерът на плевенската 
организация на АБВ. 

Румен Петков благо-
дари на всички, кои-
то са подкрепили АБВ 
и специално на тези, 
които са подкрепили 
движението в Плевен 
и региона. “Мисля, че 
по-грозна, по-порочна 
кампания не сме има-
ли в целия период на 
прехода. Това започна 
още с подготовката на 
Изборния кодекс. Ко-
дексът беше хвърлен 
в последния момент в 
пленарната зала на НС. 
Претърпя пълен крах. 
Това е единственият 
случай от 90-а година 
насам - практически 
изборната нормативна 
уредба се дописва, до-
оформя се състава на 
ЦИК и т.н.

ЦИК по 

същество 
беше 
поставена в 
невъзможност 
да работи

Нямаха актуален 
сайт, в който общес-
твото може да види 
има ли жалби, сигнали 
т.н., защото времето не 
стигна да бъде струк-
турирана организаци-
ята. Изборният кодекс 
е дълбоко порочен”, 
твърди Петков.

Той смята, е префе-
ренцията е позволила 
да се извърши контрол 
върху гласуването. 

И допълни: “Проку-
ратурата обслужи ку-
пувачите на гласове 

по един безпардонен 
начин. 

Тя показа на българ-
ските граждани, че за 
нея купуването на гла-
сове е нещо нормално. 
Това е нечуван цини-
зъм, който извращава 
начина на гласуване 
на българина, когато 
отива на избори.

Прокуратурата 
стимулира 
нормалния 
българин или 
да не гласува, 
или да търси 
как да си 
продаде гласа

каза Румен Петков. 

Според него това е 
така, защото тя дава 
усещане, че купувачът 
на гласове е ненаказу-
ем. “Какво означава в 
изборната уредба да 
заложиш една полити-
ческа сила да може да 
си закупи десетки хиля-
ди наблюдатели - това 
е форма на купуване на 
гласове”, възмущава се 
Румен Петков. Той смя-
та, че Сметната палата 
и СЕМ трябва да нап-
равят справка. Бивши-
ят вътрешен министър 
прогнозира, че през 
късната есен ще има 
парламентарни избори. 
Според него това е ра-
зумният срок за тях. 
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