23-годишната Спаска Митрова, която
живее в македонския град Гевгелия,
бе осъдена на три месеца затвор
след скандален бракоразводен
процес, проведен в Македония.
Митрова е разделена от малката си
дъщеря, която още кърмела. Сънародничката ни бе отведена под
конвой в затвора в Идризово, Скопие. за изтърпяване на потвърдена
от Върховния съд на Македония
и влязла в сила присъда в размер на
три месеца лишаване от свобода по
обвинение, че е отказала да осигури
на бившия си съпруг легло и условия
в собствения си дом, за да вижда
дъщеря им на 2 г. и 6 месеца, като
родителските права са присъдени
на майката, се посочва в справка от
МВнР.
На 4 август 2009 г. в МВнР бе извикан
временно управляващият посолството на Р Македония в София,
г-жа Дивна Тричковска, пред която
директорът на дирекция „Европа І“
заяви, че начинът, по който е взето
решението на съда и действията на
властите по съпътстващите процедури потвърждават, че за това решение има други неправни мотиви.
Директорът категорично подчерта,
че България ще продължи да следи
внимателно случаите от подобен
характер, при които граждани на Р
Македония, открито деклариращи

своя български произход, са подложени на съдебни и административни гонения. МВнР настоя за бърза
и своевременна намеса от страна на
компетентните органи в Р Македония за освобождаването на Спаска
Митрова и завръщане при детето й.
Заместник-министърът на външните
работи г-н Марин Райков проведе
среща и с европейски посланици,
пред които изложи българската
позиция по случая. МВнР изпрати
подробна информация с молба за
съдействие от партньорите ни в ЕС.
Македонският президент
отказа да помилва българката
Спаска Митрова,
тъй като Конституцията му давала
това право, но само при случаи от
държавен интерес, какъвто не е този
с Митрова, предаде БГНЕС. Той
препоръчал на близките на задържаната, да минат по редовния ред през
съда и правосъдното министерство.
Според министър Божидар
Димитров Митрова е била
осъдена, защото е българка,
а самото й задържане е било
демонстративно,
като в него са участвали 20 полицаи. Султанка Петрова, председател на Националната женска
организация на ВМРО-БНД каза,

че Митрова има онкологично
заболяване. Министърът каза още,
че по негова информация жената
и детето са болни, като това прави
хуманитарния случай още по-драстичен. „Тези, които се декларират
като българи, се преследват по
всички възможни начини, дебнат
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Казусът „Спаска Митрова“

се за най-малкото провинение,
като случая на Спаска“, подчерта
Димитров, цитиран от „Фокус“. „Там
имаше уникален закон, в който
да бъдеш българин се смяташе за
углавно престъпление и се наказваше със затвор от 3–5 години. Законът сега е отменен, но българите
се преследват по всякакъв начин
– това е опит да се спре възникналия там процес на ребългаризация“, коментира случаят с осъдената в Македония българка Спаска
Митрова министър Димитров.

Двадесет и три годишна
българска гражданка от
Петрич Ани Паскова, е бита,
унижавана и малтретирана
само, защото е направила
изявление, че е българка.
Тя е осъдена заради изразяване
на пробългарска позиция, съобщи
зам.-председателят на ВМРО Борис
Янчев, който разполага с съдебното решение и медицинското
свидетелство, което си е извадила
жертвата.
На 10 май Паскова пътувала с автобус до Македония на гости при
приятеля си.
Заговорила се със Зорка Чочоров-

ска, учителка в скопското училище
„Г. Димитров“. Чочоровска твърдяла, че се занимава с генетика, че
македонската нация е най-силната
на Балканите и че няма българи
чак до Благоевград. „Аз съм българка“, заявила Паскова. Останалите пътници се намесели, като започнали да крещят и да блъскат Ана.
При пристигането в Македония те
извикали полиция, която задържала Паскова 2 денонощия в ареста
без право на адвокат и връзка
с българското посолство. На 13
май я изправили пред съда, без
да й дадат възможност да говори.
Веднага последвала присъда с мо-

тиви: „Нагло и на висок тон е твърдяла, че в България няма македонци
и че Александър Македонски е византиец, с което е предизвикала
морални щети за намиращите се
в автобуса граждани и е нарушила
Закона за престъпленията срещу
обществения ред и мир.“
На българката била наложена
глоба от 10 000 денара (около 300
евро) или 10 денонощия затвор.
Сложен й е и „черен“ печат със забрана да влиза в Македония 5 г. На
16 май Паскова била натоварена
в полицейска кола и откарана до
българската граница.
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Случаят Ана Паскова от Петрич
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