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„Стоун Компютърс“ АД предлага експертни ИТ услуги на компании в процеса на изграждане, 
подобряване и усъвършенстване на корпоративната им инфраструктура. Компанията създа-
ва за своите клиенти ефективни високотехнологични цялостни ИТ решения за постигане 
на висока рентабилност, по-добро качество на предлаганите продукти и услуги и успешна 
възвръщаемост на инвестициите.

www.stone-bg.net

ПАЗАР
„Стоун Компютърс“ е водеща българска ИТ 
компания в изграждането на системи за 
електронен бизнес и ИТ сигурност в област-
та на финансовия сектор.
През последните години „Стоун“ реализира 
положителен ръст на оборота: 46,47% за 
2006 г. спрямо 2005 г. Според класацията 
на ICT Media компанията заема 27-о място в 
„Топ 50 на ИТ компаниите в България“ през 
2006 г. (за сравнение – през 2005 г. „Стоун“ 
е била на 32-ро място).
Фирмата е сред първите 15 в класацията 
„Топ 25 на ИТ сервизните компании“ (за срав-
нение – осемнадесето място през 2005 г.).
Според оценка и анализ на CBN (Независима 
агенция за пазарни и бизнес проучвания и 
секторни анализи, специализирана в информа-
ционните и комуникационните технологии) 
през 2006 година реално работещите компа-
нии в ИТ сектора в България са около 1000, 
като броят им спрямо предходната година 
леко е намалял, защото част от фирмите 
излизат от сектора, наблюдават се окрупня-
вания и сливания. През 2007 г. „Стоун“ става 
част от семейството на IBA Group – глоба-
лен доставчик на ИТ услуги, базиран в Прага.
Партньорството с IBA затвърждава позици-
ята на „Стоун Компютърс“ като стабилен 
доставчик на цялостни ИТ решения за кор-
поративния бизнес в България. Благодарение 
на близкото сътрудничество с голяма меж-
дународна компания като IBA Group, „Стоун“ 
разширява обхвата на услугите, които пре-
доставя на своите клиенти.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
IBM обявява „Стоун Компютърс“ АД за  
Top Performer Business Partner за България  
за 2000, 2005 и 2006 г. Компанията при-
тежава различни сертификати и докумен-
ти, удостоверяващи квалификацията и 
компетентността на компютърните и  
търговските специалисти.
„Стоун Компютърс“ получава и специална 
награда от IBM за отлични постижения на 
VIP форум в Майорка през 2007 г. Автори-
тетният международен приз на IBM е за 
Отлични постижения през 2006 г. като Парт-
ньор от изключителна важност за региона 
Централна и Източна Европа и Средния из-

ток (CEMAAS Very Important Partner 2007).
„Стоун Компютърс“ е единствената българ-
ска компания, поканена като VIP участник.
„Стоун Компютърс“ АД е партньор на све-
товните лидери в ИТ сектора. Компанията е 
получила множество сертификати, издадени от 
партньорски организации – IBM, Lenovo и др.
„Стоун Компютърс“ АД е сертифицирана 
по стандарта EN/ISO 9001:2000 от 2003 г. 
и покрива всички изисквания и одиторски 
критерии на Moody International Certification. 
В началото на 2006 г. фирмата преминава 
успешно пресертификационен одит и получа-
ва тригодишен сертификационен статут на 
въведената от организацията система за 
управление на качеството. „Стоун“ е една 
от малкото ИТ компании, които отговарят 
на високите одиторски стандарти във всич-
ките си бизнес направления.
В края на 2007 г. компанията получи серти-
фикат за качество AQAP 2110 съгласно изис-
кванията на НАТО. Сертификатът AQAP е 
продължение на системата за качество ISO 
9001:2000 и представлява система за управле-
ние на качеството по модел ISO 9001, разши-
рен с допълнителните изисквания на НАТО, чие-
то предназначение е спечелване на доверието 
на потребителите на военни продукти.

ПРОДУКТЪТ
„Стоун Компютърс“ АД работи в следните 
направления:
• Доставка на цялостни IT системи и реше-
ния за българските институции, фирми  
и интернационални компании;
• Проектиране, разработка и интегриране  
на индивидуални информационни решения;
• Внедряване на мениджмънт информационни 
системи от висок клас;
• Проектиране и доставка на модерни мре-
жови и комуникационни системи за пренос  
на видео, глас и данни;
• Изграждане на виртуални частни мрежи;
• Системи за криптиране на информацията, 
предавана по интернет;
• Изграждане на Internet и Intranet системи;
• Изграждане на системи за електронен бизнес;
• Маркетиране и разпространение на софту-
ерните продукти на IBM и Lotus;
• Развиване и интегриране на стандартен 
софтуер;

• Обучение на системни администратори и 
потребители – UNIX, Windows Novell, Linux, 
Microsoft, Lotus Notes, Lotus SmartSuite, Lotus 
Domino, Tivoli, интернет;
• Дистанционна диагностика и администри-
ране;
• Архивиране и защита на документи;
• Консолидация и виртуализация;
• Сервиз и поддръжка.
„Стоун Компютърс“ поддържа постоянна и 
последователна политика на перфекционизъм 
и работи за засилване на всички позиции на 
ИТ пазара за високотехнологично оборудване и 
професионални услуги. Компанията вярва в ус-
пешните и професионалните бизнес практики.
„Стоун Компютърс“ АД си сътрудничи с во-
дещи компании в областта на информацион-
ните технологии, за да предложи на своите 
клиенти пълната гама продукти и решения, 
отговарящи на всички високотехнологични 
световни стандарти.

Партньорите на „Стоун Компютърс“ са сред 
най-известните ИТ компании в света:
IBM – Advanced Business Partner: големи (Mainf-
rame) системи – zSeries/S/390, машини от ни-
сък, среден и висок клас – pSeries/RS/6000, PC 
сървъри – xSeries, мрежово оборудване, струк-
турни кабелни системи, печатащи системи, 
системи за управление, системи за електрон-
на търговия, системен и приложен софтуер, 
дискови и архивиращи системи;
Lenovo – Premium Level Business Partner: персо-
нални компютри, монитори, мобилни компютри;
Cisco Systems – Authorized Dealer: мрежово и 
комуникационно оборудване;
Red Hat – Registered Partner: операционни сис-
теми и приложения;
3Com – Authorized Dealer: мрежово и комуни-
кационно оборудване;
Microsoft Inc. – Registered Partner: софтуерни 
продукти;
Oracle – Partner: корпоративен софтуер за 
управление на бази данни;
Novell – Authorized Reseller: решения за сигур-
ността на мрежови операционни системи;
VMWare – VIP Professional Partner: решения за 
виртуализация.
Компанията е дилър и на Lexmark, Symantec 
(Symantec Golden Partner), XEROX, Veritas, 
Lotus Inc.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Особено място в бизнеса на „Стоун Ком-
пютърс“ АД заема партньорството с IBM и 
Lenovo. Като един от най-големите и ква-
лифицирани партньори на IBM за България, 
„Стоун Компютърс“ предлага широк кръг от 
технически и програмни средства – сървъри, 
машини от среден и висок клас, комуникацион-
но и мрежово оборудване, принтери, банкома-
ти, системи за електронен бизнес, базов и 
приложен софтуер, консултантски услуги и др. 
„Стоун Компютърс“ АД помага на своите 
клиенти да намерят решения за управление 
на информационните потоци чрез използване 
на съвременните технологии в областта на 
хардуера и софтуера по един нов, конструк-
тивен и печеливш начин. 
През последните две години „Стоун Компю-
търс“ осъществява и работи по няколко ма-
щабни проекта, които включват доставка и 
инсталация на висок клас машини, изгражда-
не и поддръжка на информационна система. 

Сред клиентите, които се доверяват на 
компанията за тези проекти, са:
UNICREDIT БУЛБАНК, БНБ, „МОБИЛТЕЛ“, 
БАНКА ДСК, „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, НОИ, 
„Е’ОН България“ ООД, БТК, Министерство на 
финансите, Allianz България.
„Стоун Компютърс“ АД е призната за си-
гурен и стабилен партньор на държавни и 
частни институции, фирми и различни орга-
низации. Сред тях са клиенти от държавна-
та администрация, както и от секторите 
„Здравеопазване“, „Отбрана“, „Комуникации“, 
„Транспорт“, „Енергетика“, „Финанси и заст-
раховане“, „Промишленост“.

ПРОМОЦИЯ
През 2006–2007 г. компанията извършва 
няколко основни стратегически промени, 
свързани с цялостната маркетингова поли-
тика по представянето и изграждането на 
марката „Стоун Компютърс“ като символ на 
професионализъм, стабилност, просперитет 
и иновативност.
В началото на 2007 г. „Стоун Компютърс“ 
взема решение за промяна на цялостната 
визия по представянето на фирмата. Пър-
вата стъпка е избор на ново лого – по-мо-
дерно, атрактивно и иновативно. Следва 
цялостна промяна на визията на всички 
корпоративни символи – бланки, визитки, рек-
ламни материали, свързани с представянето 
на компанията пред клиенти и партньори. 
В края на 2006 г. стартира новият сайт на 
компанията в двуезична версия – на български 
и английски език, в който са поместени инфор-
мация за фирмата, предлаганите продукти и 
видовете услуги, отговори на често задавани 
въпроси, предоставена е и възможност за об-
ратна връзка. Проведени са активни интернет 
кампании за налагане на новия сайт и корпора-
тивната идентичност на компанията.
За първи път през 2007 г. компанията пред-
приема мащабна рекламна кампания, ситуи-
рана в началото и в края на годината. Тя 
включва печатни издания и интернет. Ими-
джовите реклами изграждат по-добра позна-
ваемост на марката „Стоун Компютърс“. 
„Стоун Компютърс“ организира и STONE 
COMPUTERS TECHNOLOGY WORKSHOP, който 
премина изключително успешно и с отлични 
резултати за компанията и клиентите.
През 2007 г. „Стоун Компютърс“ обявява 

конкурс за стипендии за студенти в Техни-
ческия университет (ТУ) във връзка с 
дванадесетия рожден ден на компанията. 
Това е дългосрочен проект на „Стоун“ и 
е част от програмата на компанията за 
подпомагане на българското образование в 
областта на информационните технологии. 
Стипендията ще се дава ежегодно.
Според подписаното споразумение между 
„Стоун Компютърс“ и Катедра „Компютърни 
системи“ на Факултет „Компютърни сис-
теми и управление“ в ТУ сътрудничеството 
предвижда и провеждане на редовни обучения 
на студентите в Демо центъра на „Стоун“.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Политиката на „Стоун Компютърс“ е насо-
чена към постигане на стратегическите 
цели на своите клиенти чрез реализиране на 
техните индивидуални и специфични изисква-
ния според международно приетите информа-
ционни стандарти.
„Стоун Компютърс“ използва модерни харду-
ерни и софтуерни технологии по нов и конс-
труктивен начин.
„Стоун Компютърс“ осигурява 24-часов сер-
виз и допълнителни дейности, предоставяни 
от висококвалифицирани специалисти в об-
ластта на информационните технологии.
„Стоун Компютърс“ притежава модерен Демо 
център за продуктова демонстрация и дизайн.
„Стоун Компютърс“ АД разполага с елитен 
екип от професионалисти – консултанти, 
сервизни специалисти, специалисти по мре-
жи, операционни системи и приложен софту-
ер, които могат бързо и ефикасно да отклик-
нат на желанията на потребителите. 
Компанията прилага най-новите постижения 
в областта на информационните технологии, 
като полага постоянни усилия за поддържане 
на най-високо ниво на консултантска и сер-
визна дейност.

Факти, които не знаете за

STONE COMPUTERS

„Стоун Компютърс“ е член на Българска-
та асоциация по информационни техноло-
гии (БАИТ).

През 2007 г. „Стоун Компютърс“ от-
варя своя първи регионален офис – във 
Варна.

В края на 2007 г. „Стоун Компютърс“ 
открива своя първи задграничен офис – в 
Македония.

Само за една година, през 2007 г., бро-
ят на специалистите на „Стоун Ком-
пютърс“ нараства двойно.

20072006
В централния си офис 
фирмата открива модерен 
Демо център, оборудван с 
най-съвременни решения и 
продукти на IBM. Същата 
година „Стоун“ получава 
званието Gold Partner на 
Symantec.

„Стоун“ официално става 
част от семейството на 
концерна IBA Group – една 
от най-големите компании 
за ИТ услуги в Източна и 
Централна Европа с над 
2000 професионалисти. Фир-
мата започва съвместна 
дейност с IBM ISS.

Компанията е избра-
на за бизнес парт-
ньор на Lenovo.

20052003
„Стоун“ е серти-
фицирана по EN/ISO 
9001:2000. 

19991996
„Стоун“ 
става 
оторизиран 
и сертифици-
ран партньор 
на IBM за 
услуги.

Компанията е 
призната за 
първи път за 
най-добър биз-
нес партньор 
на IBM.

Основава се 
„Стоун Компю-
търс“. Съща-
та година IBM 
става бизнес 
партньор на 
фирмата.

1995


