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      Компютър Дриимс ЕООД 
                                  Софтуерни решения за 
                         управление на стопанството 
                                dreams-bg@outlook.com 
                                  инж. Станислав Божев  

                                         тел: 0878 443 585 

Официален представител на Microinvest и АПИС за Пловдив 

 
Компютър Дриимс ЕООД  работи в областта на информационните технологии от 2002 година. 
Основната й дейност е проектиране, изграждане, инженеринг и поддръжка на 

информационни системи.  
 

1. Ние предоставяме пълна гама от софтуерни решения  за оптимизация на 
процесите на Вашата компания. Фирмата се е специализирала в поддръжката, внедряване 
и обучение на програмни продукти за управление на цялостната дейност на стопанството 

и антивирусна защита. Представител е и партньор за Пловдив и Карлово на следните  
водещи в информационните технологии фирми и продукти: 
 

• Микроинвест ООД –  е лидер в областта на 
складово-счетоводния софтуер и системи за 
управление на малки и средни предприятия. 
Разработените програмни продукти успешно 
автоматизират всички дейности, свързани със 
следене и контрол на стоки, валути, операции и 
документи. Фирмата притежава широк спектър от 
клиенти - министерства, големи предприятия, 
частни фирми с различен обем на дейност. В 
момента продукти на Microinvest са официално 
внедрени на повече от 70000 работни места, като 
извършват около 2 милиона операции дневно. 
Основни продукти са Делта Pro, ТРЗ и ЛС Pro, 
Склад Pro 
 
• АПИС е лидер в областта на правните 
информационни системи на българския пазар. 
Стремежът на компанията е да осигурява на своите 
над 70 000 крайни потребители винаги актуална 
информация - правна, административна, търговско-
икономическа. Фирмата е на първо място в 
технологично и иновационно отношение по броя на 
продуктите, бързината на обслужване на клиентите 

и пазарен дял в областта на правните 
информационни системи в България.  
В настоящия момент с АПИС работят фирми и 
организации, включително министерства, централни 
ведомства, местни администрации и съдилища са 

клиенти на АПИС. Много адвокати, нотариуси и 
други некорпоративни клиенти също работят с 
продуктите на дружеството. Това задължава 
творческия екип на “АПИС да усъвършенства 
непрекъснато съществуващите продукти и да 
създава нови системи, които да отговарят на 
съвременните изисквания на потребителите. 
 
 
• Компютел ООД - утвърдена и динамично 
развиваща се компания за проектиране и 
изграждане на информационни системи и цялостни 
офис решения; на системи за информационна 
сигурност и за антивирусна защита; официален 
представител на Panda Security за България. 
 
• Досев и Ко ООД - е компания за проектиране и 
изграждане системи за информационна сигурност и 
за антивирусна защита; официален представител на 
Kaspersky Antivirus. 
 
• Mago.Net -  е водеща европейска компания в 
обраста на ERP решенията. Продуктите и обхващат 

цялостната дейност на предприятията и търговските 
дружества. Компанията има реализирани над 40000 
индивидуални решения. Компанията е конкурент на 
Oracle, SAP, Microsoft Dynamics NAV за малките и 
средни предприятия. 

 

2. Фирмата е специализирана в проектиране, изграждане, инженеринг и системна 
администрация на компютърни мрежи, телефонни централи, системи за видеонаблюдение, 

сигнално-охранителна техника и системи за достъп. Осигуряваме комплексно обслужване 
на клиентите,  абонаментна поддръжка, гаранционен и извън гаранционен сервиз. Фирмата 

е представител на 10-те най-утвърдени производители на компютърна техника, мрежово 
оборудване, оборудване за сигнално-охранителна техника и системи и видео наблюдение. 

 
Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти и притежава над 10 сертификата в 

областта на информационните технологии, което е гаранция за висок професионализъм. 

При възникване на проблем нашите служители реагират в рамките на 24 часа в общините Пловдив, 

Асеновград, Първомай, Стамболийски, Съединение, Карлово, Сопот, Хисар и Калояново, и до 48 часа 

за общините Казанлък Павел Баня, Пирдоп, Златица и Панагюрище. 

http://www.dreams-bg.com/
mailto:dreams-bg@outlook.com

