Снимка: архив

Създадената в края на септември
в поповското село Славяново нова
партия „Мюсюлмандемократичен
съюз“ провокира остри реакции на
политици от почти всички основни
партии. Те заявиха, че формацията
е на етническа основа и следовател-

но противоречи на конституцията.
Инициатори за създаването на
партията са братята Али и Юзеир
Юзеирови, които са регистрирали
и сдружение „Български червен
полумесец“. Двамата издигнаха
и паметник, наречен на Незнайния
турски войн и на онези, които са
пролели кръвта си по българските
земи. Според двамата братя формацията не е на етническа или верска
основа. В устава на партията обаче
пише, че е „сдружение на личности,
приели морално-етичните норми на
исляма като поведение на живот“,
съобщава в. „Труд“.
По думите на лидерът на РЗС Яни Янев
партията нарушава конституцията

и застрашава националната сигурност
на България, заради което ДАНС трябва да се занимае с казуса. Според него
трябва да се провери от кого точно са
финансирани двамата братя.
Президентът Георги Първанов
призова компетентните органи да
установят дали създаването на „Мюсюлмадемократичния съюз“ е станало с помощта на „външни структури
на радикалния ислям“.
Паметникът на Незнайния турски
войн, който беше издигнат в Славяново по инициатива и със спонсорството на братята Юзеир и Али
Юзеирови, е разрушен.

Накратко

„Мюсюлмандемократичен съюз“ и паметник на
Незнайния турски войн
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Яне Янев иска проверка на 120 секции в чужбина
Фрапантни грешки от изборните
секции в Турция показа лидерът на
РЗС Яне Янев. „Там не е имало реално
гласуване, а само попълване на протоколи с невярно съдържание“, обясни
Янев. Лидерът на РЗС е удивен как
в 151-ва секция в Турция за един час са
смогнали да гласуват 136 души. В друг

протокол от 124-а секция пък пише, че
са гласували 739 „лева“ вместо избиратели. В 183 секция например броят
на гласувалите в основния списък е 0.
Значи по закон не може да има секция.
В крайна сметка обаче от тези 0 избиратели за ДПС са гласували 471 човека.
Янев настоя Конституционният съд

да наеме вещи лица и подготвени
професионалисти, които да извършат
цялостна проверка на изборните
резултати, защото е поставена под
съмнение легитимността на част от
избраните депутати от ДПС.
Източник: в. „Стандарт“

Македонските власти освободиха
Спаска Митрова
на външните работи д-р Румяна
Желева прие нашата сънародница
Спаска Митрова и я приветства с „добре дошла“ на българска земя след
предсрочното й осовобождаване
от затвора в Р Македония. Тя изрази
съжаление, че въобще се е стигнало до такава крайна мярка по един
случай, на който България още от
самото начало гледа като на чисто
хуманитарен.
Спаска Митрова сподели, че се
чувства добре и че единственото
й желание е да бъде отново с дъщеря
си. В тази връзка ще бъде осигурена
максимална прозрачност на предстоящия в Р Македония процес, на който
като наблюдатели ще бъдат поканени
шведският посланик в Скопие, чиято
страна понастоящем председател-

ства ЕС, представители на ЕК, както
и други заинтересовани посланици. Българският външен министър
потвърди позицията на българското
правителство в подкрепа на европейската перспектива на Р Македония
и на Западните Балкани като цяло,
но подчерта, че Скопие следва да
изпълнява политическите критерии
от Копенхаген – наличие на демократически институции, върховенство на
закона и спазване на правата и основните свободи на човека
Спаска Митрова изрази благодарност и признателност на българското правителство и лично на
министър Желева, за вниманието
и подкрепата, която й е оказана.
(МВнР)
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На 8 октомври 2009 г. македонските
власти освободиха от затвора „Идризово“ нашата сънародничка Спаска
Митрова.
Всички български институции положиха огромни усилия и такт пред македонската страна за предсрочното
освобождаване на Спаска Митрова,
което за наше най-голямо разочарование се случи много по-късно от
очакванията ни.
Проявеният от властите на Република Македония акт на добра
воля предизвиква облекчение сред
българската общественост, но самият факт, че решението е израз на
политическа воля, поставя въпроса
защо това не се случи по-рано, за да
бъде спестена една човешка трагедия. На 11 октомври т.г. министърът
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