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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: Немечек ООД ЕИК: 121808541 
Управител: Георги Брашнаров Уебсайт: www.nemetschek.bg 
Адрес на провеждане на стажа: София 1202, ул. Индустриална 11 
Основана в София, България през 1998 г., НЕМЕЧЕК ООД е една от най-големите български 
независими фирми, разработващи софтуерни решения за международните пазари. Компанията 
осъществява разпространение на продукти и решения в информационната и комуникационна 
технология, маркетинг и проучване на пазара, търговско представителство, посредничество и 
представителство на местни и чуждестранни лица на територията на Европа, Азия и САЩ. 
Понастоящем в компанията работят над 90 ИТ специалисти, разпределени в две направления - 
отдел "Консултиране, Продажби и Поддръжка" и отдел "Разработка на софтуерни продукти". Фирма 
„Немечек” ООД е най-добър рабодател за 2006г. 
 
Отдел "Консултиране, Продажби и Поддръжка" отговаря за маркетинга и продажбите на 
продуктите и услугите, предлагани от компанията. Основните етапи на производствения процес на 
отдел "Консултиране, Продажби и Поддръжка" са: 

1. Определяне на софтуерния продукт- избиране на софтуерния продукт за продаване. 
2. Определяне на целева група от клиенти. 
3. Определяне на дейностите по време на проекта. 
4. Намиране на потенциални клиенти. 
5. Приключване на проекта със съответния брой успешни продажби. 

Отдел "Разработка на софтуер" на НЕМЕЧЕК България е открит през декември 1998 година. 
Компанията предлага модерна технологична инфраструктура и софтуер-ориентирани екипи, 
работещи в услуга на клиенти от цял свят. Днес отделът е отворен както за вътрешни проекти с 
български клиенти и партньори, така и за външни проекти от Германия, САЩ, Великобритания, 
Испания, Франция и др. 

          Основните етапи на производствения процес на отдел "Разработка на софтуер"  са: 

1. Установяване на очакванията, изискванията и ограниченията от всички, които 
вземат участие в съответния проект. 

2. Спецификация на очакванията, изискванията и ограниченията. 
3. Изработка на дизайн. 
4. Имплементиране на дизайна, на продукта и на неговите модули. 
5. Тестване на продукта и неговите компоненти за всяка отделна част на проекта. 
6. Интеграция. 
7. Валидиране (проверка за съответствие в средата, предвидена за работа) и 

верифициране (проверка за съответствие с изискванията). 
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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: 3 
Позиция на стажанта: Програмист 
Ключови думи за дейността:  
Ментор Име: 

1.Боян Ангелов;  
 

Длъжност:  
1. Ръководител екип 
 

Период на стажа: 240 часа 
Задачи, които ще изпълнява стажантът: 
Разработка на софтуерни програми и системи 
 
Знания и умения, които се очаква да развие в стажа: Запознаване със съвременни 
технологии, използвани при разработването на софтуерни продукти.  
 
Резултат от стажа (продукт, проект, документ): Документ за проведен стаж във фирмата, 
съдържащ анализ на свършената от стажанта дейност. 
 
Условия на работа (специфични условия, предимства): Разпределението на часовете по 
време на стажа ще се определя главно в зависимост от ангажираността на стажанта. 
Предимствата от стаж, проведен във фирма Немечек ООД: 
1. Работа с висококвалифицирани специалисти в областта на разработването на софтуерни 
продукти. 
2. Участие в реални проекти за клиенти от цял свят. 
3. Екипът на фирмата е млад, задружен и приветлив. 
4. При удоволетвореност и от двете страни, може да се договори бъдещо сътрудничество. 
 
Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)1: Люба Филипова- 
тел. 024210992 e-mail: lfilipova@nemetschek.bg; Таня Пенева- тел. 024210988, e-mail 
tpeneva@nemetschek.bg  
 

Б1. Изисквания към стажантите 
Необходими знания: Базови познания върху програмния език Java. 
 
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, 
специализирани и др.) : Да учи в специалност, свързана с информационните технологии. 
Базови познания върху програмния език Java. 
 
Необходими качества 
 
Други изисквания 
 

                                                
1 Моля, посочете отговорно лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна. 
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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. 
 
 
 

 
 

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА 
Отдел: Разработка на софтуера  Брой стажанти: 3 
Позиция на стажанта: Програмист 
Ключови думи за дейността:  
Ментор Име: 

1.Радослав Немчев;  
 

Длъжност:  
1. Ръководител екип 
 

Период на стажа: 240 часа 
Задачи, които ще изпълнява стажантът: 
Разработка на софтуерни програми и системи 
 
Знания и умения, които се очаква да развие в стажа: Запознаване със съвременни 
технологии, използвани при разработването на софтуерни продукти.  
 
Резултат от стажа (продукт, проект, документ): Документ за проведен стаж във фирмата, 
съдържащ анализ на свършената от стажянта дейност. 
 
Условия на работа (специфични условия, предимства): Разпределението на часовете по 
време на стажа ще се определя главно в зависимост от ангажираността на стажанта. 
Предимствата от стаж, проведен във фирма Немечек ООД: 
1. Работа с висококвалифицирани специалисти в областта на разработването на софтуерни 
продукти. 
2. Участие в реални проекти за клиенти от цял свят. 
3. Екипът на фирмата е млад, задружен и приветлив. 
4. При удоволетвореност и от двете страни, може да се договори бъдещо сътрудничество. 
 
Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)2: Люба Филипова- 
тел. 024210992 e-mail: lfilipova@nemetschek.bg; Таня Пенева- тел. 024210988, e-mail 
tpeneva@nemetschek.bg  
 

Б1. Изисквания към стажантите 
Необходими знания: Базови познания върху .Net технологиите 
 

                                                
2 Моля, посочете отговорно лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна. 
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Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, 
специализирани и др.): Да учи в специалност, свързана с информационните технологии. 
Базови познания върху .Net технологиите 
 
Необходими качества 
 
Други изисквания 
 

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. 
 
 
 

 
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА 

Отдел: Контрол по качеството  Брой стажанти: 3 
Позиция на стажанта: Тестер 
Ключови думи за дейността:  
Ментор Име: 

1.Маргарита Панчева  
 

Длъжност:  
1. Ръководител екип 
 

Период на стажа: 240 часа 
Задачи, които ще изпълнява стажантът: 
Тестване на софтуерни продукти, разработвани във фирмата 
 
Знания и умения, които се очаква да развие в стажа: Запознаване със съвременни 
технологии, използвани при разработването на софтуерни продукти, запознаване с процеса 
на контрол на качеството, който е от изключителна важност за всяка софтуерна компания. 
 
Резултат от стажа (продукт, проект, документ) Документ за проведен стаж във фирмата, 
съдържащ анализ на свършената от стажанта дейност. 
 
Условия на работа (специфични условия, предимства) Разпределението на часовете по 
време на стажа ще се определя главно в зависимост от ангажираността на стажанта. 
Предимствата от стаж, проведен във фирма Немечек ООД: 
1. Работа с висококвалифицирани специалисти в областта на разработването на софтуерни 
продукти. 
2. Участие в реални проекти за клиенти от цял свят. 
3. Екипът на фирмата е млад, задружен и приветлив. 
4. При удоволетвореност и от двете страни, може да се договори бъдещо сътрудничество. 
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Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)3Люба Филипова- тел. 
024210992 e-mail: lfilipova@nemetschek.bg; Таня Пенева- тел. 024210988, e-mail 
tpeneva@nemetschek.bg  
 

Б1. Изисквания към стажантите 
Необходими знания: Техническо образование 
 
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, 
специализирани и др.) Да учи в специалност, свързана с информационните технологии.  
 
Необходими качества 
 
Други изисквания 
 

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. 
 
 
 

 
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА 

Отдел: Търговски отдел  Брой стажанти: 2 
Позиция на стажанта: Маркетинг специалист 
Ключови думи за дейността:  
Ментор Име: 

1.Горан Миланов  
 

Длъжност:  
1. Ръководител екип, Търговски директор 
 

Период на стажа: 240 часа 
Задачи, които ще изпълнява стажантът: 
Проучване на пазара и анализ на съществуващата пазарна ситуация, в която се развиват 
продуктите, предлагани от фирмата 
 
Знания и умения, които се очаква да развие в стажа: Реални маркетингови анализи, 
проучвания и предвиждания 
 
Резултат от стажа (продукт, проект, документ) Анализ на пазара и маркетингова 
стратегия 
 
Условия на работа (специфични условия, предимства) Разпределението на часовете по 

                                                
3 Моля, посочете отговорно лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна. 
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време на стажа ще се определя главно в зависимост от ангажираността на стажанта. 
Предимствата от стаж, проведен във фирма Немечек ООД: 
1. Работа с висококвалифицирани специалисти в областта на разработването на софтуерни 
продукти. 
2. Участие в реални проекти за клиенти от цял свят. 
3. Екипът на фирмата е млад, задружен и приветлив. 
4. При удоволетвореност и от двете страни, може да се договори бъдещо сътрудничество. 
 
Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)4: Люба Филипова- 
тел. 024210992 e-mail: lfilipova@nemetschek.bg; Таня Пенева- тел. 024210988, e-mail 
tpeneva@nemetschek.bg  
 

Б1. Изисквания към стажантите 
Необходими знания: Познания в областта на маркетинга, психологията, анализите 
 
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, 
специализирани и др.) Добра организираност, познания в областта на маркетинга, 
психологията, анализите 
 
Необходими качества 
 
Други изисквания 
 

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. 
 
 
 

 
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА 

Отдел: Човешки ресурси  Брой стажанти: 1 
Позиция на стажанта: Специалист в областта на човешките ресурси 
Ключови думи за дейността:  
Ментор Име: 

1.Мария Маринова  
 

Длъжност:  
1. Ръководител екип, Финансов мениджър 
 

Период на стажа: 240 часа 
Задачи, които ще изпълнява стажантът: 
Запознаване със съществуващите практики във фирмата, касаещи служителите на 
фирмата. Изготвяне на анализи и евентуални препоръки. 

                                                
4 Моля, посочете отговорно лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна. 
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Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. 
 

„Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и 
информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 

 

Кариерен център на Факултет по математика и информатика 
София 1164, бул.Джеймз Баучър 5 

Тел. 02/ 8161 589, GSM: 0887 002 964 

 Кариерен център на Философски факултет 
София 1574 , бул. “Цариградско шосе” 125 
Тел. 02/ 971 10 02 (251), GSM: 0888 772 397 
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Знания и умения, които се очаква да развие в стажа: Реални анализи, проучвания и 
препоръки за процесите във фирмата 
 
Резултат от стажа (продукт, проект, документ) Анализ на съществуващите процеси и 
стратегия за развитие. 
 
Условия на работа (специфични условия, предимства) Разпределението на часовете по 
време на стажа ще се определя главно в зависимост от ангажираността на стажанта. 
Предимствата от стаж, проведен във фирма Немечек ООД: 
1. Работа с висококвалифицирани специалисти в областта на разработването на софтуерни 
продукти. 
2. Участие в реални проекти за клиенти от цял свят. 
3. Екипът на фирмата е млад, задружен и приветлив. 
4. При удоволетвореност и от двете страни, може да се договори бъдещо сътрудничество. 
 
Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)5: Люба Филипова- 
тел. 024210992 e-mail: lfilipova@nemetschek.bg; Таня Пенева- тел. 024210988, e-mail 
tpeneva@nemetschek.bg  
 

Б1. Изисквания към стажантите 
Необходими знания: Познания в областта на човешките ресурси и психологията 
 
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, 
специализирани и др.) Добра организираност, Познания в областта на психологията, 
човешките ресурси 
 
Необходими качества 
 
Други изисквания 
 

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. 
 
 
 

 
 
 

C. Опит и добри пратктики, свързани с Вашите стажантски програми, които 

                                                
5 Моля, посочете отговорно лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна. 
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информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 

 

Кариерен център на Факултет по математика и информатика 
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искате да споделите 
Фирма Немечек ООД витаги е търсила млади специалисти, които да са готови да 

станат част от екипа. Историята на провежданите стажове във фирмата показава, че 
90% от стажантите в последствие стават слежители на фирмата. Стажантите работят с 
високо квалифицирани специалисти, които са готови да споделят целия си опит, който 

би могъл да е от полза на новите специалисти.  
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