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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 185 
 

по Протокол  № 18 / 27.05.2021 г. 
 

 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в 

извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Търговище” АД 
 

 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 

 Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова 

с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър 

Благоев” № 45, заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я 

представлява на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 

31.05.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в 

кабинета на Изпълнителния директор /при липса на кворум на основание чл. 227 от 

ТЗ събранието ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа на същото място при 

същия дневен ред/ и гласува с всички притежавани от Община Попово акции по 

точките от дневния ред: 

1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 

директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Иван 

Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Иван Георгиев Тянев и избира 

нов тричленен съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков, Явор 

Димитров Александров и Ганка Стоянова Горанова. 

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите. 
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3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание 

на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, 

на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 

от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП). 

4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към 

Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните 

предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – проект на решение: Общото събрание на 

акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към 

Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните 

предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална 

единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 

и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП. 
 

 

 

 

 

Гласували:   за -  28   ;  против - 0   ;   въздържали се – 0    ; 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


