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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: Лирекс БГ ЕИК:  
Управител:  Уебсайт: www.lirex.com 
Адрес на провеждане на стажа: ФМИ 
 
Описание на дейността 
(история, предмет на дейност, клиенти, брой служители, опит със стажове, фирмена култура и др.) 
 
Лирекс БГ факти: 
 
• 19 години опит в сферата на ИТ; 
• Над 300 служители; 
• Над 10 офиса в градове в България и Македония; 
• Реализирани едни от най-големите и иновативни проекти за България; 
• ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и AQAP 2110 сертификати; 
• NATO Secret – Регистратура за класифицирана информация. 
• Екип от експерти с над 500 сертификата по програми на Cisco, Microsoft, Verint, HP, Unix, ITIL и др.; 
• Над 20 световно известни партньора, сред които HP, Cisco, Microsoft, DELL, Oracle, Verint, Sun 

Microsystems, Polycom, VMware и др.; 
• Международни отличия и награди – Най-добър видео проект за 2008 и 2007 и Най-голям растеж за 

2006 сред партньорите на Verint Inc в Европа; Най-добър партньор за държавния сектор за 2007 и 
Най-иновационно решение за 2006 сред партньорите на Cisco в EMEA; Най-голям маркетинг принос 
за 2007 сред партньорите на Polycom в Европа. 

 
Лирекс БГ е член на:  
 
Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ)  
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)  
Българска търговско-промишлена палата (БТПП)  
Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ)   
Американска търговска камара (AmCham Bulgaria)  
АФСЕА (Armed Forces Communications and Electronics Association)  
 
Стажантски програми: 
 
Проведени са 4 стажантски програми за последните 5 години. Една от тях все още не е завършила. Общо над 
100 души са преминали през стажантски програми в групата Лирекс. 
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Моля, попълнете секция Б за всеки вид позиция, която ще заемат стажантите. 
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА 

Отдел: RND Брой стажанти: 10 
Позиция на стажанта: специалист Mathematica 
Ключови думи за дейността:  
Ментор Име: Олег Асенов Длъжност: консултант Mathematica 
Период на стажа: 
Задачи, които ще изпълнява стажантът: Разработване на математически интерактивни модели с технически 
софтуер Mathematica. Представяне на електронно съдържание в инерактивен формат.nb (Mathematica) 
 
Знания и умения, които се очаква да развие в стажа: Познаване на софтуера, боравене със средствата за 
графично интерактивно представяне на системи и модели 
 
Резултат от стажа (продукт, проект, документ): Разработване на интеректавно електронно издание в .nb 
формат (Mathematica) 
 
Условия на работа (специфични условия, предимства): стажът ще се проведе в компютърната зала на 
ФМИ във време съобразено с учебните занятия на студентите. 
 
Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)1. Янко Илиев, yanko@lirex.bg, 9691691 
 

Б1. Изисквания към стажантите 
Необходими знания: владеене на английски език (технически, за четене и боравене с приложението)  
 
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, специализирани и др.) 
Основни умения за работа с компютър 
Необходими качества: Аналитичност 
 
Други изисквания: за предпочитане успешно положени изпити за втори курс в математическа или ИТ  
специалност 
 

Б2. Начин на подбор 
Изисквани документи (CV, мотивационно писмо, създадени продукти и др.) 
CV   Мотивационно писмо  
 
Янко Илиев, yanko@lirex.bg, 9691691 
 

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

От завършилите до сега 3 стажантски програми, на три четвърти от успешно завършилите им 
беше предложен договор за работа и бяха наети повече от половината стажанти. И в момента, 
много от започналите работа чрез стажантска програма работят в групата Лирекс, някои от тях са 
сред най-високо квалифицираните специалисти във своята област в България. 

 
 
 
Янко Илиев, yanko@lirex.bg, 9691691 
 
                                                
1 Моля, посочете отговорнo лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна. 
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