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До  
г-н Николай Нанков                                                           Изх.№ 200/10.08.2018г 
Министър на регионалното развитие 
и благоустройството    
 
 
Копие до  
Национално сдружение на  
общините в Република България 
1111 София, ул.Голаш 23 
namrb@namrb.org 

 
 
Относно: Спазване на реда, предвиден в чл. 5, ал. 2 от ЗУТ за назначаване на  
                  главни архитекти в общините и в районите на градовете с районно  
                  деление 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

 В Камара на архитектите в България (КАБ) постъпи сигнал за 

незаконосъобразно назначаване на главния архитект на община Разград - арх. 

Илин Солаков, изразяващо се в неспазване на императивната разпоредба на чл. 5, 

ал. 2 от ЗУТ за провеждане на конкурс. 

На основание Закона за достъп до обществена информация, КАБ изиска от 

община Разград документите за назначаването на арх. Солаков на длъжността 

„главен архитект”, които са приложени към настоящото писмо. Според получената 

справка: 

1. Не е обявяван конкурс за главен архитект на община Разград, въз основа 

на който арх. Илин Солаков е заел длъжността; 

2. Процедурата по чл. 5, ал. 2 от ЗУТ не е спазена; 

3. Служителят е преназначен на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за 

държавния служител (ЗДС) от длъжност – директор на дирекция, на 

длъжност – главен архитект. 

От предоставената информация става ясно, че задължителният ред, 

предвиден в ЗУТ, за заемане на длъжността „главен архитект” в община, в 

конкретния случай, не е спазен.  
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Съгласно разпоредбата на  чл. 5, ал. 2 от ЗУТ : „В общините и в районите 

на Столичната община и на градовете с районно деление се назначават 

главни архитекти по трудово или по служебно правоотношение въз 

основа на конкурс, като в комисията по конкурса участват безвъзмездно или 

за сметка на организацията, която представляват, представители на 

Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България.” 

Този ред е специален по отношение на общия ред за назначаване, предвиден в 

Закона за държавния служител, затова го дерогира. 

 При това положение назначаването на нов главен архитект чрез 

преназначаване без конкурс по реда на ЗДС е незаконосъобразно. 

Камара на архитектите в България е сезирана и с други подобни сигнали. 

 Ето защо, моля, на основание правомощията Ви по чл. 3, ал. 1 от ЗУТ, да 

издадете указателно писмо по прилагане на нормата на чл. 5, ал. 2 от ЗУТ, в 

смисъл че назначаването на длъжност„главен архитект” следва да става по реда 

на специалния закон – ЗУТ, а не по общия ред, предвиден в ЗДС или КТ. За 

заемане на длъжността „главен архитект” на община или на район в градовете с 

районно деление, трябва да бъде провеждан нарочен конкурс с участие на 

представители на КАБ и САБ в комисията. 

 Моля, указателното писмо да се сведе за изпълнение от всички общини. 

 Като организация, защитаваща правата и интересите на своите членове и 

интересите на обществото, настояваме да бъде извършена проверка за начина, по 

който са назначени всички настоящи главни архитекти в общините, и дали са 

спазени изискванията на закона за правоспособност, професионална 

квалификация и провеждане на конкурс за длъжността. 

 

 Приложение:  

1. Документи за назначаване на арх. Илин Солаков за главен архитект на 

община Разград, предоставени на КАБ по ЗДОИ (Решение с изх. № АО-

05-02-5712-1/08.08.2018г.) 

 

С уважение, 

 

арх. Петкана Бакалова 

За Председател на УС на КАБ 

(съгласно Заповед № РД-19-952/13.03.2018г.) 






















