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ДО                                                                                                         Изх№ 04-03-6/08.10.2019г. 

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ 

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

 

ДО 

Г-ЖА СТЕФКА СТОЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК 

 

ДО 

Г-Н ДАНЧО ХАДЖИЕВ 

УПРАВИТЕЛ НА ТВ СКАТ 

 
ОТНОСНО: ОТГОВОР НА СИГНАЛ, ПОДАДЕН ОТ Г-Н ВАСКО АЙВАЗОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НФСБ (ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ)” В ТЕЛЕВИЗИЯ СКАТ. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с подаден сигнал от г-н Васко Айвазов, Ви предоставяме следната 

информация: 

Съгласно Решение №551 от 29.01.2018г., прието на редовно заседание на 

Общински съвет гр.Неделино с Протокол №39, се дава съгласие на Кмета на община 

Неделино да подсигури необходимия транспорт за придвижване на Дарин Славчев 

Георгиев от с.Тънка бара, общ.Неделино до Центъра за рехабилитация и интеграция – 

гр.Неделино. 

Г-н Дарин Георгиев страда от заболяване, което изисква ежеседмично /предимно в 

сряда/ да посещава Центъра за рехабилитация в гр.Неделино. В тази връзка и на база 

входирана Докладна-записка с вх.№47/29.01.2018г. до Общински съвет гр.Неделино е 

прието Решение №551 от 29.01.2018г. с Протокол №39. На заседанието са присъствали 

12 от 13 общински съветници и решението е прието единодушно с гласували „ЗА” – 12.  

От изложения снимков материал ясно могат да се идентифицират г-н Дарин 

Георгиев и неговата майка, която се грижи за него и го придружава до Центъра за 

рехабилитация. С приложените кадри се манипулира общественото мнение и се 

изопачава обективната действителност, като обикновени битови ситуации се 

презентират извън контекста на ежедневна ситуация на хора в неравностойно 

положение и се нагаждат спрямо политическите интереси на конкретни личности, в 

качеството им на кандидати за кметове и общински съветници. 

Относно твърдението, че г-н Боян Кехайов „използва” служебната кола на община 

Неделино и участва директно в купуването и продаването на гласове заявяваме, че 

същото е неоснователно. Считано от 24.09.2019г. той е в задължителен отпуск и от тази 

дата г-н Кехайов не се разпорежда с общинско имущество.  

Телевизия СКАТ в противоречие на журналистическата етика, обективност и 

безпристрастност, без да е извършила проверка на фактите и обстоятелствата 

манипулира обществеността в община Неделино, чрез разпространяване на неистини в 

полза на конкретно подкрепяни от нея кандидати.  

Настояваме гореизложеното да бъде проверено от компетентните органи в 

страната и да бъде дадена гласност на случая. 

 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ:……/п/…/печат/……. 

И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
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