
 

1 

 

Несебърската община от 2007 до 2017 - факти и събития 
 
2007 
5 септември. Красимир Косев – бивш Председател на общинския съвет, а тогава общински съветник в Несебър, 
внася предложение до местния парламент за анулиране на крайно неизгодна и застрашаваща статута на 
Старинен Несебър сделка с Феста холдинг АД за изграждане на Делфинариум на 20 дka в световния паметник 
на културата. 
С пълно единодушие несебърският парламент отменя свое решение за сделката от 2004 г. Процедурата е 
финализирана през 2011 година, когато кметът на Несебър Николай Димитров предлага решение за връщане на 
авансовата сума по договора с „Феста холдинг“. Така приключва четиригодишна одисея, свързана с опазването 
на световната ценност, показала големите възможности на гражданското общество в Несебър, подкрепено от 
разумна местна власт. 
 
2007 
Създадени са контакти на Несебър с Държавния съвет на Република Сан Марино, чийто резултат са Дните на 
Сан Марино в Несебър и Дни на Несебър в Сан Марино през лятото на 2007 г. 
 
2008 
В края на годината се открива детска млечна кухня в Несебър. През следващата година неин филиал е открит в 
Свети Влас (общо за 160 деца), през 2010 г. филиал се открива в Обзор, през 2011 г. – и в Равда, Гюльовца, 
Оризаре, Тънково и Кошарица. 
 
2009 
м.май. Консервация и реставрация на църквата „Св. Стефан“ в Несебър. През 2003г. въз основа на изготвеното 
от БНК на ИКОМОС досие на проекта „Консервация и реставрация на църквата „Св. Стефан“ в Несебър е 
сключено тристранно споразумение, с което Фондация „А. Г. Левентис“ и WME – Robert Wilson Challenge 
възлагат на ИКОМОС изпълнението на проекта. Но тъй като сумата, предвидена по това споразумение, е 
значително по-малка от стойността на проекта, впоследствие Фондация „А. Г. Левентис“ осигурява 
самостоятелно цялото допълнително финансиране, необходимо за изпълнението на предварителните работи. 
През месец май 2009 г. е направено официално откриване на църквата, световенпаметник. 
 
2009 – 2017 
След дългогодишни проучвания, реставрационни работи и благоустрояване на средата, възстановените от 
руините средновековни църкви отварят врати за посетители. С европейски средства е завършено 
консервирането и адаптацията на още два храма – „Св. Йоан Кръстител“ и „Св. Параскева“, които през 2014 г. 
стават достъпни за посещение. Със средства от американското посолство е завършена консервацията, 
реставрацията и експонирането на църквата „Свети Йоан Алитургетос“, отворена за посетители от 2017 г. 
 
2010 

18 май. Церемония по връчването на удостоверение с почетен знак на Негово 
Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей Първи заради многобройните му 
заслуги към Община Несебър. 
 
 

 
2010 
Кметът Николай Димитров е удостоен с националния приз „Мениджър социални услуги `2009“. 
 
2010 
Завършено и пуснато в действие е ефектното осветление на провлака, който свързва новата и старата част на 
Несебър. Романтичният акцент на една от несебърските „емблеми“ фокусира вниманието върху тънката ивица 
суша, която свързва полуострова със залива и подчертава магнетичното очарование на града. 
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2010 – 2017 
През 2010 г. са открити нови тренировъчни игрища на стадиона в Несебър; през 2015г. в Обзор е открит нов 
спортен комплекс, който включва игрище за минифутбол, писта за бягане, скок на дължина и тенис корт. 
Спортната инфраструктура е допълнена с още две игрища за минифутбол в Равда и две – в селата Гюльовца и 
Оризаре; през 2017 година е завършена модерна двустранна зрителска трибуна на три нива (зрителски трибуни, 
ВИП- ложа и обслужващи помещения). 
 
2011 
28-30 септември. Посещение в Несебър на представители на Фондация „Левентис:“ проф. Хараламбос 
Бакирдзис – експерт към Фондацията и г-н Борис Хаджиев – председател на Фондацията за България. Гостите 
са придружени и от доц. Стефан Белишки– председател на БНК на ИКОМОС. 
 
2011 

25 август. Нона Караджова – министър на околната среда и водите, връчва отличието на 
несебърския кмет за „Най-добро партньорство в Националната кампания Зелена България“. 
 
 
 

2012 
20 февруари. С решения, приети на 34 и 35 сесия на Комитета за световно наследство (2010 – 2011) се изисква 
България да извърши подготовка, приемане и прилагане на План за управление на Старинен град Несебър. 
Разработването му е възложено от Община Несебър на Националния институт за недвижимо културно 
наследство (НИНКН) на 18 ноември 2010 г. Проектът е завършен и предаден на 20 февруари 2012г. Резюме от 
него (на бълг. и англ. език) е публикувано на интернет страницата на общината www.pou-nessebar.org. 
 
2012 
м. май. В Старинен Несебър – църквата „Христос Пантократор“ е открита постоянна експозиция „Несебър и 
залива в стари карти“. По данни на управление „Старинен Несебър“ до 2017 г. експозицията е посетена от над 
50 000 души. 
 
2012 
20 – 25 ноември. По решение на Комитета за световно наследство се провежда мониторинг за състоянието на 
паметниците в Стария Несебър, като резултатите от оценката са публикувани от ИКОМОС. 
 
2013 
Започва да функционира един от най-съвременните и информационно наситени официални сайтове на 
общинска институция в България – www.nesebarinfo.bg. 
 
2014 
Специален приз за Община Несебър „Най-бързо растящ град“ („Бейби бум град“ `2014), определен по 
положителен естествен и механичен прираст, коефициент на раждаемост и брой сключени бракове. 
 
2014 
С почетна грамота „За проявено човеколюбие“ Българският червен кръст награждава кметът на Несебър 
Николай Димитров за приноси в решаването на проблемите на болни, самотни и социално слаби жители на 
общината. 
 
2014 
Преизградена в първоначалния си вид е сградата на старото кметство в стария град, с което се запазва 

 
 
2014 

28 февруари. Кметът на Несебър Николай Димитров на аудиенция в Червения салон на 
Сливенската митрополия по случай 75-годишнината на Негово Високопреосвещенство 
митрополит Йоаникий. 
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2014 
18 март. В класацията за „Най-добър град за живеене“, в раздела за „Най-бързо растящ 
град“ първото място е отредено за Несебър от Дарик радио и вестник „24 часа“, а отличието 
приема кмета на Несебър Николай Димитров 
 
 
 

 
2014 

27 април. В навечерието на канонизирането на Папа Йоан ХХIII, състояло се на 27 април 
във Ватикана, в Стария Несебър е открита паметна плоча в негова чест. Надписът върху 
нея гласи: „От признателност за благодеянията му към града и неговите жители 
през периода 1925 – 1934“. 
 
 

 
2014 

30 юни 2014. Генералният секретар на организацията на градовете Световно наследство 
Денис Рикард, базиран в Квебек – Канада се запознава отблизо с новата визия на града 
представена от кмета Н. Димитров 
 
 
 

2014 
24 юни. Посещение и среща във военноморска база Атия с командващия 
Военноморските сили контраадмирал Румен Николов, началника на Военна академия „Г. 
С. Раковски“, контраадмирал Митко Петев и кап. I ранг Мален Чубенков – командир на 
Военноморската база със звание комодор. 
 
 

2014 
9 – 12 октомври. В Несебър е проведена XVIII годишна конференция на Съюза на европейските лесовъди 
(СЕЛ). 
 
2015 
10 април. Тържествено е отбелязана 55-aта годишнина от обявяването на Несебър за самостоятелна 
административна единица. 
 
2015 

20 април. Кметът на Несебър, посланикът на САЩ Н.Пр.Марси Б. Рийс и доц. Стефан 
Белишки – председател на БНК на ИКОМОС на символичния старт на проекта за 
консерва-ция и реставрация на средновековната църква от XIV век „Св. Йоан Алитургетос“ 
в единствения български град в листата на ЮНЕСКО. 
 
 

 
2015 
За ефективността на отстояваните общински социални политики общината получава приз за „Активна социално 
отговорна местна политика“ от Националния алианс за социална отговорност, представител за България на 
EASPD. 
 
2015 
Открита е Претоварна станция за отпадъци в Несебър. От края на същата година работи и най-голямата 
пречиствателна станция в Бургаска област – в Равда. Това е най-голямата инвестиция на територията на 
Община Несебър. 
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2015 
За първи път през 2015 г. градът на ЮНЕСКО е домакин на фестивала „Отечество“. От 2015 г. датират още три 
нови фестивала – детският „Несебър – остров на изкуствата“, „Месембрия Орфика“ и „Несебър без граници“. 
 
2016 
Създадено е общинско предприятие БКСО (Благоустройство и комунално стопанство и Озеленяване), което 
оптимизира и сметосъбирането. 
 
2016 
м. юли. Санкт Петербург отваря културната си съкровищница за Несебър и лично за кмета на града Николай 
Димитров. Със съдействието на Българския културен институт в Москва и на директора на 
Научноизследователския музей на Руската академия за изящни изкуства Людмила Кондратенко, завещаните на 
музея оригинални скици, научна и графична документация, правени в Несебър при първите археологически 
проучвания (1901 – 1902), стават достъпни за български изследователи. 
 
2016 

20 декември. Пет икони получава като дар Община Несебър от един от най-известните 
лекари у нас онкологът-мамолог проф. д-р Иван Гаврилов. Представени от кмета, те са 
осветени в църквата  „Св. Успение Богородично“ на Игнажден от свещеник Петър Косев. 
 
 
 
 

2017 
Създадени са три възлови общински предприятия – „Общински имоти“, „Управление на отпадъците“, 
„Пристанищна инфраструктура“ 
 
2017 

21 юли. По покана на Валентина Кабанова – представител на парламентарния комитет по 
труда, социалната политика и делата на ветераните, кметът Николай Димитров 
осъществява обмен на идеи в руския парламент. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 
За приноси в развитието на социалното сътрудничество със Синдиката на българските учители Николай 
Димитров е номиниран и удостоен с приза „Най-добър социален партньор за 2016 г. – кмет“. 
 
2017 

14 ноември. Семейството на кмета на Несебър прави личен дар на жителите на 
побратимения гръцки град Неа Месемврия – копие от почитаната в града на ЮНЕСКО 
чудотворна икона на „Богородица Пречиста – Мегарска“. 
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2017 
9 декември. Трийсет и четвъртата годишнина от вписването на Несебър в листата на Световното културно 
наследство на ЮНЕСКО е отбелязана с поредица от вълнуващи събития, едно от които е откриването на 
площад „Жулиета Шишманова“ в новата част на града. Придобивката е част от мащабен проект, с който започва 
изграждането на модерен градски, административен и културен център в този район. 
Тържествено е открит разработеният от несебърския скулптор Йордан Йорданов барелеф с лика на 
легендарната треньорка по художествена гимнастика, под чието ръководство е спечелен първият златен медал 
в този спорт за страната ни. 
 
2017 
15 декември. Николай Димитров прави публична равносметка за извършеното по време на 10-годишното си 
управление на Община Несебър пред обществения съвет в града, пред граждани и медии. 
 
Източници: 
1. Справка на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас, 2017. 
2. Писмени сведения от Васил Киров (кмет на Несебър с няколко мандата в периода 
(1962 – 1990). 
3. Архив на Община Несебър. 
4. Raymond Janin, „La hierarchie ecclesiastique dans le diocese de Thrace“, Revue des etudes 
byzantines, vol. 17, 1959, p. 142 (lire en ligne [archive]). 
5. Съобщения на пресцентъра на Община Несебър. 
Несебър днес. 
Сн. Архив Община Несебър 
 

 
 

Публикуваните текст и  снимки са част от книгата „Кметове на Несебър след 1878 г.“ на д-р Стефан 
Пейков. Тя е предложена от експертите на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ в 
София и заявена от всички световни библиотеки – партньори на националното ни книгохранилище по 
линия на международния книгообмен. (вж. Морски вестник, публикацията ни  КНИГА ЗА НЕСЕБЪР В 
СВЕТОВНИТЕ БИБЛИОТЕКИ) http://morskivestnik.com/compass/news/2020/042020/042020_3.html 
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