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ФОРМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФИРМИТЕ ПАРТНЬОРИ  

по проект BG051PO001-3.3.03/78 

А. Информация за фирмата 
Име на фирмата: ТехноЛогика Еоод ЕИК: 831446777 
Управител: Огнян Траянов Уебсайт: www.technologica.com 
Адрес на провеждане на стажа: София, кв. Дървеница, ул. Софийско поле 3 
 
Описание на дейността 
(история, предмет на дейност, клиенти, брой служители, опит със стажове, фирмена култура и др.) 
u Една от най-големите софтуерни фирми в България 
u Бизнес от 1990 
u 200 служители 
u ISO 9001 и NATO AQAP 160 
u Най-високо ниво партньорство с  

u Oracle 
u Microsoft 

u Стратегически съюз с PricewaterhouseCoopers Bulgaria 
u Офиси: в София 2, в Пловдив, Варна,Ст. Загора,Скопие 

 
Направления на бизнеса: 
u Разработка на софтуер 

u По поръчка на клиент 
u Собствени продукти 

u Моделиране и анализ на бизнес процеси (BPM) 
u IDS Scheer ARIS, Oracle BPA, Casewise 
u BSC <- BPA ->  Oracle SOA Suite 

u Интегрирани системи за управление на бизнеса (ERP) 
u Методология и софтуер за управление на проекти (PM) 
u Решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) 

u Microsoft Dynamics 4 
u Oracle Siebel 

u Системна интеграция 
u Географски информационни системи (GIS) 
u Автоматизация на инженерното проектиране (CAD/CAM) 
u Обучение – сертифициран център на Oracle (’95) и MS  
u Тестов център – VUE и Prometric 
 
Сътрудничество с ФМИ 
u Награда от ФМИ за 2006г.- Партньор на годината 
u Реално участие в учебния процес: 
u ТехноЛогика е включена в списъка от фирми, които носят кредити за проведен стаж  
u SQL&PL/SQL Workshop за магистърска програма 
u Спонсориране издаването на всички учебници в специалността Информационни системи 
u Лятна стажантска програма: 
u 2005г. – 12 кандидата, 4 избрани, 3 в момента са на работа в ТЛ 
u 2006г. – 25 кандидата, 13 избрани, 12 в момента са на работа в ТЛ 
u 2007г. – 30 кандидата, 14 избрани, 12 в момента са на работа в ТЛ 
u 2008г. – 35 кандидати, 14 избрани, 6 в момента са на работа в ТЛ  
u 2009г-  40 кандидати, 12 избрани, 4 в момента са на работа в ТЛ 
u Работа в престижни проекти в екип от опитни специалисти 
u Всички студенти с успешно взети държавни изпити 
u  
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Моля, попълнете секция Б за всеки вид позиция, която ще заемат стажантите. 
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА 

Отдел: Разработка на софтуер Брой стажанти: 10 
Позиция на стажанта: младши разработчик 
Ключови думи за дейността:  
Ментор Име: Йонко Терзиев Длъжност: Ръководител направление 
Период на стажа: юли-октомври 2010 
Задачи, които ще изпълнява стажантът 
Работа по реални проекти в областта на разработка на информационни системи. 
 
Знания и умения, които се очаква да развие в стажа 
Познания по продуктите на Oracle, MS .NET, JAVA, работа в екип, етапи на разработка на ИС 
Резултат от стажа (продукт, проект, документ) 
Презентация на резултатите 
Условия на работа (специфични условия, предимства) 
Предварително обучение в продължение на 1 месец – Oracle SQL, PL/SQL, XML, Oracle ADF, MS .NET 
Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)1 
Йонко Терзиев, jterziev@technologica.com; 91912/420 

Б1. Изисквания към стажантите 
Необходими знания 
Преминат курс по БД 
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, специализирани и др.) 
 
Необходими качества 
Желание за изучаване на нови технологии 
Други изисквания 
Успех 5.00 от текущата година; взети всички изпити 

Б2. Начин на подбор 
Изисквани документи (CV, мотивационно писмо, създадени продукти и др.) 
CV   Мотивационно писмо  
Посочете по Ваше желание описание на създадени продукти, разработване на софтуер, участие в 
изследователски проекти и т.н. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Моля, посочете отговорно лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна. 
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C. Опит и добри пратктики, свързани с Вашите стажантски програми, които искате да споделите 

Стажантска програма 2009 на ТехноЛогика приключи 

 
Въпреки икономическата криза, компанията продължава да дава своя принос 
в качественото и съвременно образование на бъдещите ИТ специалисти 

 
28 октомври 2009 г., София За пета поредна година студенти в сферата на 
информационните технологии от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. 
Климент Охридски” за три месеца участваха пълноценно в живота на софтуерната 
компания ТехноЛогика. И в продължаващата финансова криза, приключилата преди дни 
стажантска програма даде на участниците в нея нови знания, опит в работата по 
проекти, умения за работа в екип, много нови приятели и не на последно място – нова 
работа. 
 
По традиция стажантите преминаха през едномесечно интензивно обучение по водещи 
технологии, които се използват в ТехноЛогика, последвано от работа по конкретни 
практически задачи. Новото в стажантската програма тази година бяха лекциите по 
ERP, CRM и BPM технологии. След преминатите курсове стажантите имаха възможност 
да изберат в коя област да протече останалата част от стажа им и да се присъединят 
към съответните отдели на фирмата.  
 
В края на програмата Йонко Терзиев, ръководител на направление "Разработка на 
софтуер" в ТехноЛогика връчи на всеки от участниците сертификат, удостоверяващ 
обученията, през които е преминал по време на стажа си. Половината от стажантите 
получиха и възможността да продължат да работят в компанията вече като част от 
нейния екип.  
 
Изцяло позитивни са и мненията на стажантите, които са най-високата оценка за 
качеството и ползата от програмата:  
“Смятам, че работата на стажантите е изключително полезна за тях, независимо от 
големината на проекта, в който са включени. Самостоятелното сблъскване с проблеми в 
практиката води до придобиване на алгоритмична способност за справянето с тях. 
Работата с екип от колеги, които имат значителен опит в разработката на подобни 
приложения е още по-полезнa за стажантите, тъй като често така те получават най-
правилния отговор, когато са възможни няколко различни начина за изпълнение.”, смята 
Генади Митев.  
 
Климентина Русева сподели: „Изключително благодарна съм, че получих възможността 
да участвам в стажантската програма на ТехноЛогика. Мисля, че е отлично 
организирана и балансирана. Обучението в началото на стажа, беше от полза за мен, 
тъй като се запознах с технологии и средства, които не бях ползвала до момента. 
Задачите, които получавах, бяха много разнообразни, съобразени с моите знания и 
достатъчно предизвикателни, за да науча много нови неща. Стажантската програма 
напълно оправда очакванията, които имах и дори ги надхвърли.”  
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С приключването на тази стажантска програма, в ТехноЛогика започва подготовката за 
следващата, за да може тя да отговори на очакванията и бъде максимално полезна на 
бъдещите ИТ специалисти. Независимо от икономическата ситуация, компанията ще 
продължи да подкрепя образователните институции в осигуряването на качествено и 
съвременно образование. 
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