
Стаж  

в Отдел „ИКИИ “  

при  СО-район „Триадица“   

01.08.2016 г. – 31.08.2016 г. 



Какви бяха  моите очаквания  
за стажа в 

Община “Триадица”? 
Да приложа и утвърдя придобитите в  процес на обучението си 

теоретични знания в областта на архитектурата и 

строителното инженерство. 

 

Да се докосна до ежедневието на специалисти, работещи и 

развиващи се в сферата на образованието ми.  

 

Да усвоя нови знания и умения по време на  стажантската 

програма. 

 

Да опозная процесите и средата на работа в общината, 

като контролен орган в областта на строителството. 

 

 



 Каква беше  
 работата в отдел “ИКИИ”? 

  Запознаване с изискванията и 

документацията на  Националната 

програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. 

Избиране на оборудване  и участие в 

изготвяне на дизайна на детски 

площадки  на територията на 

район “Триадица”.  

Изготвяне и поддържане на докуметация 

към отделни преписки – писма, обяви, 

констативни актове, протоколи, проекто-

заповеди и др.  



 Каква беше  
 работата в отдел “ИКИИ”? 

Участие в упражняване на контрол  върху реално 

същестуващи строителни или ремонтни дейности, 

към отдел  „Устройство на територията, 

кадастър и регулация“  - Незаконно 

строителство. 
 

Запознаване и работа с GIS – Sofia.  

Разглеждане и запознаване  с изискванията към 

реални проекти, постъпващи в общината , чакащи 

издаване на разрешение за строеж. 
 



 Каква беше  
 работата в отдел “ИКИИ”? 

Работа със ЗУТ. Съвместна работ а с дирекция 

“Контрол по строителството”. 

Изготвяне на удостоверения за 

идентичност на административни адреси. 

Работа с граждани. 



Какво научих от район 
„Триадица“ ? 

Териоториални граници, история и 

значими обекти. 



Какво научих от район 
„Триадица“ ? 

Териоториални граници, история и значими 

обекти. 



Какво научих от район 
„Триадица“ ? 

Териоториални граници, история и значими 

обекти. 



Какво научих от район 
„Триадица“ ? 

Структура и работен процес  на районната  администрация. 

 

Специфика на дейностите на различните отдели. 

 

Какво представлява  консултация с архитекти и инженери от 

Общината. 

 

Работа с GIS – Sofia 

 

Подробно запознаване със Закона за устройство на територията. 

 

 

 



Какво научих от район 
„Триадица“ ? 

Изисквания, процес на изготвяне на документацията, както и 

целия набор от дейности съпътстващи въвеждането на реални 

проекти и строителни обекти в строителство и експлоатация.  

 

Незаконно строителство – специализирана документация  - 

Изготвяне  на Констативни актове, Констативни протоколи, 

Проекто-заповеди и др.  

 


