


Мнемоника е основана през 2009 г. от Вихрен Славчев и 
Павел Йосифов. Компанията е партньор на водещи световни 
фирми, чиито решения успешно комбинира с отлично 
познаване на локалния пазар и квалифициран екип.

Информационна сигурност и регулаторна 
съвместимост 

Облачни технологии и виртуализация

Съхранение и обработка на данни

Управлявани услуги и ИТ аутсорсинг 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 
И ЕКСПЕРТИЗА

Вихрен Славчев е изпълнителен 
директор на Мнемоника. 

Има повече от 15 години опит в 
сферата на ИТ и управлението, 
придобит в разработка на софтуерни 
продукти, сферата на недвижимите 
имоти и услуги и компании във 
финансовия сектор.

От 2009 г. досега, заедно с ръководения 
от него екип, продължава да изгражда 
една от най-динамично развиващите се  
и успешни български ИТ компании. 

Завършил е Техническия университет 
във Варна, специалност „Автоматика и 
системи за управление“.

ЕКИП
 Висококвалифицирани експерти

 200+ успешно придобити сертификата общо на екипа в следните основни 
направления: сигурност на данни, мениджмънт на мобилни устройства, 
виртуализация, регулаторни рамки и съвместимост (ISO 27001:2013), 
сървърни платформи, дискови системи, мрежови сертификати и др. 

 Над 15% от времето служителите прекарват във вътрешни обучения 

 Над 20 посетени външни обучения годишно



Информационна сигурност и регулаторна 
съвместимост 

Облачни технологии и виртуализация

Съхранение и обработка на данни

Управлявани услуги и ИТ аутсорсинг 

ЗА КОМПАНИЯТА

Портфолио

Информационна сигурност
и регулаторна съвместимост

Стабилен растеж от момента на създаването си досега

Постоянно изкачване в „Топ 100 на технологичните компании в България“

Признание от авторитетни международни организации

доволни клиенти

успешни проекта
от 2009 г. до 2018 г.

лева оборот от 
създаването си до 2018 г.

нововъведения годишно 
в областта на 
съхранението на данни

нововъведения годишно 
в областта на 
сигурността на данни

Облачни технологии
и виртуализация

Съхранение и
обработка на данни

Управлявани услуги
и аутсорсинг 

12%

200+ 1000+ 44 млн.

10+ 5+

76%
8%4%

Ключови факти Клиенти сред водещи
фирми в корпоративния сектор

Телекомуникационни
компании

10-те най-големи
финансови институции

Положително въздействие върху работата на повече от 100 000
служители в различни организации



Общ регламент за защита 
на личните данни (GDPR)

Мерки срещу изпиране  
на пари (AML)

Информационна сигурност  
и регулаторна съвместимост

GDPR Compliant

GAP Analysis

Documents

Systems

NGF

DLP

SIEM

Cyber Security

Risk Evaluation

Business process  
analysis Identification

Internal  
Regulations



Съхранение и  
обработка на данни

 Облачни технологии  
и виртуализация

Управлявани услуги  
и аутсорсинг

Server

Database

Storage Data Compliant

New  
Technology 

Virtualization

System 
Support

Outsourcing

External
Expert    
Team



ИНДУСТРИИ И КЛИЕНТИ

ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

ДРУГИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

УСЛУГИ И ЕНЕРГЕТИКА

30%

10%

45%

3%

6%

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР
3%

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
3%

АКАДЕМИЧНИ ИНСТИТУЦИИ



Телекомуникации
С голям брой потребители и огромен поток от данни, този сектор има своите предизвикателства. 

Осигуряването на непрекъсваемост на услугите, виртуализиране на инфраструктурата, сигурно 
съхранение на данните, както и надеждни системи за наблюдение, анализ и управление на цялостната 

мрежа на организацията от едно място са само някои от аспектите, в които Мнемоника предоставя услуги.

Финанси и застраховане
За компаниите в тази индустрия особено важна е информационната сигурност, 

както и определянето на подходящите нива на достъп до информация. 
Осигуряването на резервни копия на данните, както и постоянна достъпност на 
софтуерните приложения и непрекъсваемост на процесите също са критични.

ПРОЕКТА

500+
КЛИЕНТА

40

ИЗПОЛЗВАНИ
ТЕХНОЛОГИИ

20+

СПЕСТЕНИ 
ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

И ВРЕМЕ

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ПОВЕЧЕ ОТ

50%
ОТ УСЛУГИТЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ПОВЕЧЕ ОТ

60%
ОТ УСЛУГИТЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СПЕСТЕНИ 
ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

И ВРЕМЕ
ПРОЕКТА

150+
КЛИЕНТА

4

ИЗПОЛЗВАНИ
ТЕХНОЛОГИИ

50+



Академични институции
Организациите в този вертикален пазар подготвят така необходимите специалисти 
за развитието на икономиката на страната. Затова е от голямо значение системите 
и ресурсите, които използват, да са надеждно внедрени и защитени. Те използват 
последните нововъведения в областта на системите за образование.

Услуги и енергетика
Компаниите в сектора са сред основните ползватели на облачните технологии и 
изнесените услуги. При тях има осъзната нужда от фокусиране върху основния 
предмет на дейност и използване на точния ресурс срещу точната цена.

ПРОЕКТА

200+
КЛИЕНТА

38

ИЗПОЛЗВАНИ
ТЕХНОЛОГИИ

10+

СПЕСТЕНИ 
ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

И ВРЕМЕ

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ПОВЕЧЕ ОТ

60%
ОТ УСЛУГИТЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ПОВЕЧЕ ОТ

10%
ОТ УСЛУГИТЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СПЕСТЕНИ 
ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

И ВРЕМЕ
ПРОЕКТА

15+
КЛИЕНТА

4

ИЗПОЛЗВАНИ
ТЕХНОЛОГИИ

5+



Публичен сектор 
Съхранението, обработката и защитата на данни са част от процесите както 

на частния, така и на публичния сектор. Развитието на технологиите понякога 
усложнява тази дейност и намирането на надежден ИТ доставчик е от 

ключово значение.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ПОВЕЧЕ ОТ

5%
ОТ УСЛУГИТЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СПЕСТЕНИ 
ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

И ВРЕМЕ

Здравеопазване 
Мнемоника предлага комплексни решения в полза на здравеопазването. Продуктите и услугите ѝ помагат 

за осъществяването на целия спектър от ИТ дейности в тази област, от които киберсигурността и защитата 
на чувствителни данни по GDPR заемат основен дял.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ПОВЕЧЕ ОТ

5%
ОТ УСЛУГИТЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СПЕСТЕНИ 
ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

И ВРЕМЕ
ПРОЕКТА

20+
КЛИЕНТА

3

ИЗПОЛЗВАНИ
ТЕХНОЛОГИИ

5+

ПРОЕКТА

10+
КЛИЕНТА

4

ИЗПОЛЗВАНИ
ТЕХНОЛОГИИ

4+



Най-добър 
партньор-
дебютант на  
ЕМС за  
годината

Мнемоника е 
в Топ 100 на 
най-динамично 
развиващите се 
ИТ компании в 
България

8 място по 
ефективност на 
служителите в 
класацията на 
50-те водещи по 
този показател 
ИТ компании

33 място сред 
Топ  50  
най-печеливши 
фирми за 
годината

Мнемоника е 
включена в 
класацията на  
Deloitte за  
50-те най-бързо 
развиващи се 
компании в 
Централна и 
Източна Европа

Най-добър 
партньор на ЕМС  
за годината

5 място сред ИТ 
компаниите по 
ефективност на 
служителите и 
13 място сред 
ИТ компаниите с 
най-голям ръст 
на бизнеса

12 място сред 
системните 
интегратори 
по приходи и 
6 място сред 
интеграторите 
на хардуерни 
системи

Мнемоника е 
сред отличените 
в категорията 
„Клиентска 
политика“

Мнемоника е 
в Топ 50 ИТ 
компании с  
най-голям 
годишен 
ръст и в  
Топ 20  
най-ефективни 
компании по 
приход на 
служител

Мнемоника е 
една от  
водещите ИТ 
аутсорсинг 
компании у нас

ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
КЪМ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

2009

2010
2013

2014
2015

2016

2017
2018



ПАРТНЬОРИ

Мнемоника е член на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Американската търговска камара в България (AmCham), 
International Association of Privacy Professionals (IAPP) и един от учредителите на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

 



www.mnemonica.bg
office@mnemonica.bg


