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478. – Националният институт по геофизика, 
геодезия и география – БАН, София, обявява кон-
курс за академична длъжност главен асистент по 
професионално направление 4.4. Науки за Земята, 
научна специалност „Земен магнетизъм и грави-
метрия“, за нуждите на департамент „Геофизи-
ка“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията 
на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, 
бл. 3, тел. 02/979 3322.
7128

5. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява конкурси за академична длъжност гла-
вен асистент, както следва: в област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна ме-
дицина, професионално направление 6.5. Горско 
стопанство, научна специалност „Горски култури, 
селекция и семепроизводство“ – един; в област на 
висше образование 4. Природни науки, информа-
тика и математика, професионално направление 
4.3. Биологически науки, научна специалност 
„Екология и опазване на околната среда“ – един, 
двата със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в Института 
за гората, бул. Св. Климент Охридски № 132.
7160

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Варна, VІІІ състав, 
на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. 
№ 1978/2018 г. по протест от Катя Стоянова 
Петрова – прокурор при Окръжната прокурату-
ра – Варна, против Наредбата за реда за провеж-
дане на търговската дейност на територията на 
община Варна в последната є редакция, приета 
от Общинския съвет – гр. Варна, с Решение 
№ 501-10(9)04 от 5.07.2012 г. Производството по 
адм. д. № 1978/2018 г. по описа на Администра-
тивния съд – Варна, VІІІ състав, е насрочено за 
20.09.2018 г. от 10 ч.
7133

Административният съд – Варна, четвърти ка-
сационен състав, на основание чл. 188 във връзка 
с чл. 181, ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпил 
протест на прокурор от Окръжната прокурату-
ра – Варна, срещу Правилника за организация 
дейността на Общинския съвет – гр. Девня, приет 
с Решение № 20 от 8.12.2015 г., изменен с Решение 
№ 237 от 10.03.2017 г. По протеста е образувано 
административно дело № 1773/2018 г. по описа на 
Административния съд – Варна, ІV касационен 
състав, насрочено за разглеждане в открито съ-
дебно заседание на 20.09.2018 г. от 14,30 ч.
7200

Административният съд – Добрич, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в 
Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за 
отмяна на Наредбата, определяща реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в община Балчик, приета с Решение 
№ 238 по протокол № 28 от 27.02.2009 г. на Об-
щинския съвет – гр. Балчик, в частта на чл. 16, 
ал. 1 и чл. 19, ал. 4 от наредбата, по който протест 

е образувано адм. д. № 408/2018 г. по описа на 
Административния съд – Добрич, насрочено за 
11.09.2018 г. от 13,20 ч.
7137

Административният съд – Добрич, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постъпило искане на М. Любе-
нова, прокурор в Окръжната прокуратура – До-
брич, срещу чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, приета с Решение № 3-24 
от 29.03.2013 г. на ОбС – гр. Генерал Тошево, 
неколкократно изменяна и допълвана, последно 
с Решение № 4-3 от 8.06.2017 г. на Общинския 
съвет – гр. Генерал Тошево, в частта относно 
израза „…. с изключение на обектите, подлежащи 
на концесиониране ….“. По оспорването е обра-
зувано адм. д. № 414/2018 г. по описа на Адми-
нистративния съд – Добрич. Делото е насрочено 
за 9.10.2018 г. от 13 ч.
7201

Административният съд – Кърджали, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от 
Красимир Тошков Боюклиев от с. Балабаново, 
община Момчилград, на Наредбата за реда и 
условията за провеждане на търгове и конкурси 
за сключване на сделки по отдаване под наем 
и разпореждане с общинска собственост в об-
щина Момчилград, приета с Решение № 93 от 
26.06.2014 г. на Общинския съвет – Момчилград, 
по което е образувано адм. дело № 265/2018 г. по 
описа на Административния съд – Кърджали, 
насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 5.09.2018 г. от 11,10 ч.
7164

Административният съд – Монтана, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 364/2018 г. 
по протест на прокурор при Окръжната прокура-
тура – Монтана, против чл. 8, т. 6, чл. 15, ал. 4 и 
чл. 17, ал. 2 в частта относно ,,…или упълномощени 
от него лица“ от Наредбата за регистрация, сто-
панисване и контрол на кучетата на територията 
на община Якимово, приета с Решение № 437 от 
протокол № 47 от 22.01.2015 г. на Общинския съ-
вет – с. Якимово. Конституирани страни по делото 
са: протестираща страна – прокурор при Окръж-
ната прокуратура – Монтана, ответник – Общин-
ският съвет – с. Якимово, и служебно конституи-
рана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. 
Административно дело № 364/2018 г. е насрочено 
за 14.09.2018 г. от 10 ч.
7136

Административният съд – Перник, обя-
вява на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че 
е постъпило оспорване от Маргит Кубратова 
Драгомирова с искане за прогласяване на ни-
щожност на Решение № 415 от 22.12.2016 г. на 
Общинския съвет – гр. Перник. Образувано 
е адм. д. № 332/2018 г. по описа на Админи-
стративния съд – Перник. Административно 
дело № 323/2018 г. е насрочено за 9.10.2018 г. от 11 ч.
7135

Административният съд – Пловдив, VІІ със-
тав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с 
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс 
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна-
та прокуратура – Пловдив, против чл. 4, ал. 2, 


