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Уважаеми съграждани,

ще започна книгата, която държите в ръцете си, 
по необичаен начин. Страниците, които ще видите, 
отразяват съвместния ни 12-годишен път, резултатите 
от него, както и общите ни цели за бъдещето. Зад всичко 
това обаче стои нещо далеч по-дълбоко. Изборът. 

Зад всяка добре свършена работа стои избор. Зад 
всяко успешно партньорство стои избор. Зад всяка 
постигната цел стои избор. Правилният избор, който 
винаги е двустранен. Преди 12 години вие ме избрахте 
и аз избрах вас, за да постигнем заедно напредък 
и по-добър живот за мястото, което наричаме свой 
дом – Община Несебър. В тези кратки редове ще се 
въздържа да използвам сложни думи. Ще използвам 
тази страница, за да застана пред вас като човек 
и приятел и да ви кажа благодаря за всичко, което 
постигнахме заедно. 

Избор е думата, която описва миналото, настоящето и 
бъдещето. Думата, символ на доверие, надежда, план, 
реализация, успех.

Благодарност е думата, която описва най-ценното, към което всички трябва да се стремим. Да виждаме 
и оценяваме онова, което ни заобикаля. Да сме благодарни, че се имаме едни други. Да оценяваме 
усилията си.

Семейство е думата, която описва отношението ми към вас - всички вие, които четете тези редове. Да 
бъдем честни - в семейството невинаги морето е спокойно. Понякога е бурно, а друг път тихо и приятно. 
В него понякога има недоволство, дори критика. Но това, което го отличава и прави съкровено, е изборът. 
Изборът винаги да приемаш другия такъв, какъвто е - с неговите силни и слаби страни. С неговите 
правилни и пък не толкова правилни думи или действия. Но с осъзнаването, че отсрещният е дал най-
доброто, на което е бил способен.

Прошка е думата, която ще ни направи по-силни, по-добри, по-единни. Всички ние сме съвършено 
различни един от друг, всеки със своите възгледи, идеи, желания и цели. Но само когато се приемем и си 
простим, че невинаги мислим еднакво - само тогава общите ни цели ще се увенчаят с истински успех. И 
само тогава ще намерим път един към друг.

Сила е думата, която изпитвам, когато знам, че ви познавам. Вие сте вдъхновение, амбиция, човечност. 
Всички срещи, разговори, споделени лични моменти, миговете, в които съм можел да помогна или пък 
вие на мен - те са безценни. Всяко лице, всяка емоция, изразена на него - усмивка, тревожност, надежда, 
молба, любопитство, дори и градивен упрек - всички те са причина да ви кажа днес благодаря, че ви има.

Бих искал да застана пред вас не като общински служител, а като баща и съпруг. Нека ви кажа, че за 
мен е важно къде ще израснат децата ми също толкова, колкото и за вас. Нека ви кажа, че желанието, 
семействата ни да живеят в развиващ се и поддържан град, е общо. Стремежът децата ни да имат причина 
да останат тук е общ. Защото това е нашият дом и нашата крепост.

Сила. Прошка. Семейство. Благодарност. Избор.  
Правилно подбраните думи имат сила.  
Правилно поставените цели носят успех.

С благодарност за подкрепата на моето семейство и моята съпруга, Нури!

Николай Димитров



2 Несебър

16 януари 2008 год.

Откриване на полицейски участък в Несебър.
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2008 год.

Несебър

12 ноември 2008 год. – Нова линейка, дарение от Община Несебър за Здравната къща.

Паметника на Васил Левски.



4 Несебър

1 октомври 2008 год.

Поздравление към пенсионерите.
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2008 год.

11 декември 2008 год. – Откриване на Детска млечна кухня в Несебър.

8 декември 2008 год. – Откриване на паметна плоча на Жана Чимбулева в Несебър.

Несебър



6 Несебър

Откриване на обновената детска градина "Яна Лъскова" в Несебър.

6 май 2009 год.
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29 май 2009 год.

Голям паркинг за автомобили в стария Несебър.

Несебър



8 Несебър

17 август 2009 год.

Откриване на нови детски площадки  в Несебър.



9Несебър

2009 / 2010 год.

20 ноември 2009 год.  – Специализиран противопожарен автомобил, закупен от Община Несебър.

15 август 2010 год.  – Откриване на детски съоръжения в Несебър.
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18 май 2010 год.

Посрещане на Негово Всесветейшество Вселенския Патриарх Вертоломей в Несебър.

Несебър



11

15 юни 2011 год.

Откриване на Център за социална рехабилитация в Несебър.

Несебър
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2011 /2013 год.

9 май 2011 год.  – Преклонение пред загиналите за свободата на Родината.

14 август 2013 год.  – Приключване ремонта на детска градина "Калина Малина" в Несебър.

Несебър
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7 април 2014 год.

Откриване Болница за рехабилитация в Несебър.

Несебър



14

14 май 2014 год.

Проект за "Духовен път" в Несебър.

Несебър



15

Първа копка за изграждане на нова детска градина в квартал "Черно море"

4 април 2013 год.

Несебър
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Етапи от строежа на детската градина в квартал "Черно море"

26 август 2013 год.

16 декември 2013 год.

Несебър
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Новата детска градина "Моряче" в квартал "Черно море"

19 май 2014 год.

Несебър
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Начало на строителството на Старото кметство

30 април 2013 год.

Несебър



19

Етапи от строежа на сградата на Старото кметство

5 ноември 2013 год.

Несебър
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24 април 2014 год.

3 март 2014 год.

Етапи от строежа на Старото кметство

Несебър
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Откриване сградата на Старото кметство в Несебър

15 август 2014 год.

Несебър



22

12 май 2014 год.

Несебър

Разширяване на главния път за Несебър
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Разширяване на главния път за Несебър

29 октомври 2014 год.

15 октомври 2014 год.

Несебър



24

Изграждане колектор на колелото

2 февруари 2015 год.

Несебър



25

Асфалтиране на новия път за Несебър

11 май 2015 год.

Несебър



26

12 септември 2015 год.

Входът на град Несебър

Несебър



27

Строеж на Пречиствателната станция в Равда

13 февруари 2014 год.

Несебър



28

Откриване на пречиствателната станция Равда

29 октомври 2015 год.

Несебър



29

Изграждане на новото крило на СУ "Любен Каравелов"

27 май 2015 год. – Етап от изграждането на новото крило на СУ "Любен Каравелов".

Несебър

4 март 2016 год. – Откриване на новото крило на училище "Любен Каравелов".



30

22 октомври 2014 год.

Първа копка за детска градина в Несебър

Несебър



31

Етап от строежа на новата детска градина в Несебър

11 февруари 2015 год.

Несебър



32

Откриване на новата детска градина в Несебър

24 май 2016 год.

24 май 2016 год.

Несебър
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17 май 2017 год.

Разширение на Гробищен парк Несебър.

Несебър



34

2017 год.

26 май 2017 год. – Начало на изграждането паметник на Христо Ботев

30 май 2017 год. – Откриване 
паметника на Христо Ботев.

Несебър



35

6 юни 2017 год.

Новите детски площадки в Несебър.

Несебър



36

Основен ремонт на Провлака

Октомври 2017 год.

Април  2013 год.

Май 2013 год.

Несебър



37

Първа копка и изграждане на трибуна на стадиона в Несебър

15 декември 2016 год.

14 октомври 2016 год.

Несебър



38

Откриване на двустранната зрителска трибуна на Стадиона в Несебър

7 декември 2017 год.

Несебър



39

9 декември 2017 год.

Откриване на площад "Жулиета Шишманова" в новата част на град Несебър.

Несебър



40

Модернизиране на ул. "Отец Паисий" в град Несебър

29 януари 2018 год.

2 май 2018 год.

Несебър



41

Обновената ул. "Отец Паисий" в град Несебър

19 юни 2018 год.

Несебър



42

Първа копка за изграждане на Културен дом в Несебър

9 декември 2014 год.

Несебър



43

Строежът на Културния дом в Несебър

Февруари 2015 год.

Януари  2015 год.

Несебър



44

20 октомври 2016 год.

18 март 2016 год.

Несебър

Строежът на Културния дом в Несебър



45

24 февруари 2017 год. – Усиленото строителство на Културния дом.

29 юни 2018 год. – Новопостроеният Културен дом в Несебър.

Несебър



46

18 юли 2018 год.

Изграждане на подземни контейнери за смет в Несебър.

Несебър



47

Първа копка и строеж на сградата до Пощата в Несебър

13 февруари 2018 год.

23 април 2018 год.

Несебър



48

Ремонт на Пощата в Несебър

28 септември 2018 год.

24 февруари 2018 год.

Несебър



49

Реставрация и консервация на църквите в Несебър

28 октомври 2013 год.

Несебър



50

Ремонтни дейности в Несебър

29 март 2014 год.

Несебър



51

11 март 2015 год.

Несебър



52

Реставрация на църквата"Св. Йоан Алитургетус" в Несебър

27 април 2015 год. – Стартиране  реставрацията на църквата"Св. Йоан Алитургетус".

Несебър

12 ноември 2015 год. – Ремонтът на църквата "Св. Йоан Алитургетус" в Несебър.



53

Откриване на реставрирания храм "Свети Йоан Алитургетус" в Несебър

9 ноември 2018 год.

Несебър



54

Първа копка за изграждане на регионална станция за отпадъци

21 август 2013 год.

Несебър



55

Регионалната станция за отпадъци в строеж

13 февруари 2014 год.

Несебър



56

Новата претоварна станция за отпадъци

28 май 2015 год.

Несебър



57

Откриване на Депото за отпадъци

15 ноември 2015 год.

Несебър



58

31 август 2017 год.

Новото депо за битови отпадъци.

Несебър



59

Откриване на модерно депо за разделно пакетиране на битовите отпадъци

15 януари 2019 год.

Несебър



60

База за контейнеровози и сметосъбиране в Несебър

Новота сграда на БКСО Несебър .

Несебър

22 юни 2015 год.  – Първа копка 



61

19 март 2019 год.

Новата сграда и асфалтираната улица "Прибойна".

Несебър



62

Първа копка и изграждане на закрит спортен комплекс в кв. "Черно море"

9 октомври 2018 год.

23 ноември 2018 год.

Несебър



63Несебър

Нов спортен комплекс и велоалея в квартал "Черно море".



64

Реконструкция на фонтан в град Несебър

13 юли 2019 год.

20 март 2019 год.

Несебър



65

Цялостен ремонт на ул. "Христо Ботев" в Несебър

5 ноември 2018 год. – Подмяна водопровода на ул. "Христо Ботев".

Несебър

Септември 2019 год. – Обновената улица "Христо Ботев".



66

Основен ремонт на улица "Хан Крум" в Несебър

21 януари 2019 год.

26 февруари 2019 год.

Несебър



67

22 март 2019 год. – Подмяна на тротоарните плочи на улица "Хан Крум" в Несебър.

Обновената улица "Хан Крум".

Несебър



68

Основен ремонт на СУ "Любен Каравелов" в Несебър

Несебър



69Несебър



70

Основен ремонт на СУ "Любен Каравелов" в Несебър

Несебър



71

31 август 2017 год.

Благоустрояване северния скат на град Несебър.

Несебър



72

31 август 2017 год.

Облагородяване на северния скат в Несебър.

Несебър



73

2018 год.

23 април 2018 год. – Строежът на детската площадка на северния скат на град Несебър.

18 юли 2018 год. – Откриване на детска площадка в Несебър.

Несебър



74

Фитнес на открито в Несебър

Несебър

Септември 2019 год.
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27 юли 2016 год.

Слънчев бряг

В модернизираната детска градина "Слънце" в Слънчев бряг.



76

Саниране на жилищни сгради в Слънчев бряг

8 юни 2018 год.

Слънчев бряг



77

Санираните жилищни сгради в Слънчев бряг

23 ноември 2018 год.

Слънчев бряг



78

9 декември 2016 год.

Слънчев бряг

Откриване на новата сграда в Слънчев бряг.



79

Основен ремонт на улица в Слънчев бряг

11 март 2019 год.

1 април 2019 год.

Слънчев бряг
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26 юли 2009 год.

Равда

Откриване на новото крило на детска градина "Мечо Пух" в село Равда.



81Равда

Парк в село Равда

25 април 2013 год. 

10 октомври 2014 год. 

2019 год. 
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17 септември 2015 год.

Откриване на спортни площадки в село Равда.

Равда



83

12 ноември 2018 год.

12 ноември 2018 год. – Първа копка за изграждане на околовръстен път в село Равда.

Равда

20 февруари 2019 год.  – Новият път в село Равда в строеж.
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26 юли 2019 год.

Равда

Откриване на новия път в село Равда.



85

26 септември 2009 год.

Откриване на модерна детска градина в Свети Влас.

Свети Влас



86

19 октомври 2016 год.

Ремонтни дейности в Свети Влас.

Свети Влас



87

11 май 2017 год.

Свети Влас

Облагородяване на тревните площи в Свети Влас.



88

Подмяна на водопровода в Свети Влас

19 април 2016 год.

Свети Влас



89

11 май 2017 год.

Свети Влас



90

Стадионът в Свети Влас в строеж

21 февруари 2019 год. 

27 юли 2019 год. 

Свети Влас



91

Начален старт за надстройка на училище "Св. св. Кирил и Методий"

14 март 2019 год.

Свети Влас

27 юли 2019 год.



92 Свети Влас

2019 год.

Здравен център.

Културен дом.



93

22 ноември 2012 год.

Обзор

Подмяна на водопровода в град Обзор.



94

22 юни 2015 год.

Обзор

Стартиране на Градски парк в град Обзор.



95

7 юли 2015 год.

Откриване на спортни площадки в град Обзор.

Обзор



96

7 юни 2015 год.

Откриване на улица и тенис корт в град Обзор.

Обзор



97

27 февруари 2017 год.

Стартиране компютърно обучение на пенсионери в град Обзор.

Обзор



98

18 октомври 2018 год.

Изграждане на детски площадки в град Обзор.

Обзор



99

2019 год.

Новата сграда на Кметството в Обзор.

Обзор

Откриване на Читалището в Обзор.



100

Строително монтажни дейности в центъра на  Обзор.

2019 год.

15 април 2019 год.– Паметник в град Обзор.

Обзор



101

Поставяне на стойки за велосипеди в училищата в Обзор

Обзор



102

31 май 2011 год.  – Откриване на Кметство в село Кошарица.

Кошарица

1 юни 2016 год. – Откриване на нова детска площадка в село Кошарица.



103

12 октомври 2016 год.

Първа копка на автоспирка в село Кошарица.

Кошарица



104

Откриване на Централна автоспирка в село Кошарица

30 октомври 2017 год.

Кошарица



105

28 февруари 2019 год.

Откриване на спортна площадка в село Кошарица.

Кошарица



106 Тънково

8 август 2014 год.

8 август 2014 год.  – Ремонтни дейности в село Тънково.



107Оризаре

Детските площадки в село Оризаре в строеж

30 април 2015 год. – Детските площадки в село Оризаре в строеж.

17 февруари 2015 год.  – Първа копка за обществен парк в село Оризаре.



108

Откриване на спортна площадка в село Оризаре

17 септември 2015 год.

Оризаре



109

24 август 2017 год.

Оризаре

Строежът на моста 
в село Оризаре.
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Изграждане на детската градина в село Оризаре

17 февруари 2017 год. – Изграждане на детската градина в село Оризаре.

6 октомври 2017 год. – Ремонт и изграждане на пристройка на детската градина в село Оризаре.

Оризаре



111

Откриване на модернизираната детска градина в село Оризаре

17 януари 2018 год.

Оризаре



112 Оризаре

14 февруари 2019 год.

Преместване на щъркелово гнездо в село Оризаре.



113

17 септември 2015 год.

Откриване на спортно игрище в село Гюльовца.

Гюльовца



114

27 юли 2016 год.

Изграждане на детска площадка в село Гюльовца.

Гюльовца



115

Февруари 2019 год.

Подмяна на уличното осветление в село Баня.

Баня



116

Демонтаж на старата сграда на Читалището в село Баня.

8 март 2019 год.

Баня



117

2017 год.

Паницово

19 октомври 2017 год. – Изграждане на нова сграда в село Паницово.

23 май 2018 год. – Откриване на многофункционалната сграда в село Паницово.
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119



120




