
До г-жа Цвета Караянчева,  
Председател на Народното събрание на Република България 
 

До г-н Бойко Борисов, 
Министър-председател на Република България. 

 
 
Уважаема г-жо Председател на Народното Събрание, 
Уважаеми г-н Министър-председател,  
 
 

Днес, по време на преглеждане на актуалните новини от България, попаднахме на коментар             
в интернет, който по всичко изглежда е на Министъра на Правосъдието  г-н Кирилов.  

Причината за него е последното събитие около парк Росенец. Оставаме настрана дали това             
е PR акция на опозиционна партия, съчетана с обидни за българското знаме сцени, които също е                
хубаво да проверите.  

 
Проблемът, който обаче е изцяло във вашите правомощия се състои в коментара, посочен в              

това писмо.  
 

Моля, първо да установите дали, този профил е действително на г-н Кирилов, защото             
написаното е на толкова ниско професионално, културно и граматическо ниво, че е трудно за              
образован човек да го повярва.  

Ако, този профил е негов, моля да вземете мерки той, да не представлява повече Родината               
ни пред света. За всяко нормално правителство във всяка нормална страна, ще е позор подобен               
индивид да бъде Министър. Българското знаме, българската земя, “плажа ивица и морски камъни” и              
образование, би следвало да са свещенни и защитавани на най-високо държавно ниво. 

Съответно оставката му следва да бъде обсъдена и приета от Народното събрание в             
следващите 2 седмици. Ние, лично, както и хиляди българи, живеещи в чужбина, трудно можем да               
си представим, че държава с 1340-годишна история, може да има подобен официален            
представител. Днес (9 юли 2020), се навършват 170 години от рождението на Иван Вазов. И като                
писател, и като министър на народното просвещение, той нямаше да понесе подобна гавра. Днес е               
прекрасен ден да почетете делото му.  
 

За ваша справка прилагаме, копие от коментара, както и превода му на английски чрез Гугъл.               
Умишлено през Гугъл, защото това ще видят чуждите посланици, министри, бизнесмени, а и             
обикновени чужденци, свързани по някакъв начин с България.  



 



 
 
 
 
Не можахме да го преведем на чужд език, ако вие - можете - опитайте.  

 
 
 
Желаем Ви ползотворен ден!  
8 юли 2020 
 
Андрей Ненов, САЩ,  andrey@nenov.com  
Димитър Цанков, САЩ,  dimitretzn@sbcglobal.net  
Красимир Бочев, krassi.bochev@gmail.com  
Павлина Иванова, САЩ,  pivanova1960@gmail.com  
Петър Стаматов, САЩ, eurochicago.com@gmail.com  
Таня Димитрова Taylor, taylortanya12@gmail.com  
Орлин Бориславов, САЩ 
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