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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
       № 5 

      от 11.05.2017 година 
 

Днес 11.05.2017  година, Общински съвет – Ситово, област Силистра 
проведе заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо 9 съветника,  
и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито. 
 Председателят на Общински съвет – Ситово Станчо Борисов Арсов 
предложи следния 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д  : 
=============================  

 
1. Докладна записка относно даване съгласие за побратимяване на 

Община Ситово, област Силистра, Република България и Община Куза Вода, 
окръг Кълъраш,  Република Румъния. 

 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                   Община – Ситово  
 
По първа точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
даване съгласие за побратимяване на Община Ситово,област Силистра, 
Република България и Община Куза Вода, окръг Кълъраш, Република 
Румъния. 
 С. Алиибрям  – От един месец имаме връзка с тази община, която се 
намира срещу пристанището на Силистра, смятаме да кандидатстваме чрез 
проект за асфалтиране на пътя с. Гарван – с. Попина, тъй като няма друга 
алтернатива. Тяхната община също има подобни проблеми с пътищата.  До 15 
май трябва да внесем документацията по този проект. Те изявиха желание за 
побратимяване, канят и имат желание да ни гостуват. 
 Ст. Арсов – председател на общински съвет – Възможностите са реални 
да оправим пътя, за който имаме направен проект. Важно е обаче да се знае, че 
освен еврофинансиране има и национално финансиране и съфинансиране от 
Община Ситово - ще трябва да осигурим съфинансиране – 2 %. По принцип 
водещата страна са румънците, но не е проблем, а освен това по тези 
трансгранични програми има и средства за обучение и други. Смятам, че 
нашето участие би следвало да бъде около 3,5 млн. евро. 
 
 С резултати от гласуването: от общо 9 общински съветника,гласували 
9 гласа „ За” 
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 1. Билгин Демир Яха 
 2.Деница Димитрова Цветкова 
 3. Дженгис Рубил Ахмед 
 4. Ервин Наил Ибрям 
 5. Петър Борисов Русев 
 6. Ридван Ахмед Кязим 
 7. Розин Георгиев Христов 
 8. Седат Исмаил Ариф 
 9. Станчо Борисов Арсов 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 45  
 
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Ситово дава съгласие за 
побратимяване между Община Ситово, област Силистра и Община  Куза Вода, 
окръг Кълъраш. 
 2.эОдобрява и подкрепя бъдещото сътрудничество между Община 
Ситово, област Силистра и Община Куза Вода, окръг Кълъраш. 
 3. Възлага на кмета на Община Ситово да предприеме всички 
необходими действия и постъпки за осъществяване на горното решение в т.ч. 
сключване на споразумение с кмета на Община Куза Вода за сътрудничество и 
подкрепа в областта  на публичната администрация, икономика, образование, 
култура, младежки дейности, фолклор. 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: Копие на легализиран превод на предложението 
изпратено от кмета на Куза Вода, г-н Мариус Кожокару, за побратимяване на 
общините Куза Вода и Ситово. 
 
 

Час на закриване 16.20 ч. 

 
 
 
 
 
 
 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________ 

                / СТ. АРСОВ  / 

 
 




