
До Президента на РБългария г-н Росен Плевнелиев 

 До Министър- председателя на РБългария г-н Марин Райков 

 До Главния прокурор на РБългария г-н Сотир Цацаров 

 До Омбудсмана на РБългария г-н Константин Пенчев  

 

О Т В О Р Е Н О П И С М О 

  

От Илия и Надежда Павлови, български граждани, жители на гр. София 

  

Обръщаме се към всички държавни институции, 

 към отговорните фактори в страната, 

 към медиите, 

 към всички честни и смели българи, 

  

Ние сме родителите на Гергана Червенкова, която е обвинена за ръководител на организирана 

престъпна международна група за разпространение на наркотици в огромни мащаби и пране 

на пари. Това шокиращо и скандално разкритие бе обявено публично в медиите през м. 

ноември 2012 г. Нещо повече, тогава по безпрецедентен и недопустим от правна гледна точка 

начин, новината беше съобщена с предварително и категорично обвинение в престъпление 

извършено от дъщеря ни – преди да е имало процес, преди да се е произнесъл съда! Градация 

в мрачната картина е обстоятелството, че Гергана е обявена за “опасен престъпник” от най-

високо правителствено равнище, от представител на изпълнителната власт. Това абсурдно, но 

силно внушение нанесе морален удар върху семейството ни.  

От ноември миналата година до днес преживяваме своята лична драма. Борим се за истината, 

защото Гергана е невинна. Ние сме обикновени граждани, пенсионери, живеем скромно, в 

панелно жилище. Дъщеря ни е на 35 години, млада и образована, със семейство и две малки 

прекрасни деца, които много обича и се грижи за тях. Коя любяща майка би се впуснала в 

грандиозно по мащаби престъпление, когато знае, че с това обрича не само собствената си 

съдба, но неизбежно и бъдещето на децата си?  

Елементарната логика в това престъпление е то да е извършено за материално 

облагодетелстване. Къде са парите, имотите, богатството, които Гергана е придобила след като 

е обвинена, че е препрала милиони? Лесно е органите на властта да установят има ли на нейно 

име, или на някой друг от близките й, банкови сметки с купища пари. Те са някъде другаде, в 

други хора, които са я избрали за подходяща изкупителна жертва. Защо никой и нищо не 

споменава за фирмата, където Гергана добросъвестно е работила и изпълнявала 



професионалните си задължения? Как е възможно сама, без да е на отговорна позиция, а като 

редови служител, да има правомощията и ресурса да осъществи това мащабно престъпление, в 

което е обвинена? Има толкова много въпроси без отговори. За сега тежат само недоказани 

обвинения, арест на детето ни и процес с явно предизвестен изход за нейното екстрадиране в 

САЩ.  

Нека никой не забравя, че изпитанието пред което сега е изправено нашето дете и семейството 

ни, утре може да сполети внезапно и съдбовно всеки друг. Надмогвайки собствената си драма, 

искаме да кажем пред нашата общественост, че обвиненията срещу дъщеря ни Гергана 

Червенкова, хвърлят тъмна сянка и върху престижа на България. Всичко случващо се сега 

толкова много ни напомня случаят със Сергей Антонов през 1985 г. Минаха години, за да бъде 

доказана невинността му, но той беше физически и морално съсипан, животът му беше 

пожертван. Не искаме това да се случи и с нашето дете. 

 Обръщаме се към всички институции и към българската общественост, не да искаме пари или 

милост, а да получим морална подкрепа и съдействие да се даде пълна публичност, пълна 

прозрачност на случая и на процеса, който се води срещу дъщеря ни Гергана Червенкова.  

Няма да се самозапалим, няма да се самоубиваме в знак на протест срещу една голяма грешка 

и жестока несправедливост. Ще продължим да се борим до край за истината, за свободата, за 

живота на дъщеря ни. В тази борба имаме нужда държавата да ни защити като нейни 

граждани, имаме нужда от моралната подкрепа на всички, за които личното достойнство, 

истината и свободата са кауза.  

 

София, 21.05.2013 г. Семейство Павлови 


