На 29.03.2016 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-1228-С01 „Инвестиции за повишаване
на капацитета на Цифрова Кабелна Телевизия ООД“.
Основните цели на приекта са повишаване на производствения капацитет и създаване на експортен на
потенциал на Цифрова Кабелна Телевизия ООД.
За постигане на целите ще бъдат изпълнени следните дейности:
 подобряване на производствения процес – технологични нововъведения и усъвършенстване на работата
по предоставяне на услугите на фирмата;
 подобряване на съществуващите услуги – подобряване на качеството, надеждността и безопасността на
електронносъобщителната мрежа;
 разнообразяване на асортимента от услуги на предприятието – въвеждане на IPTV като нова услуга;
 подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност – спестяване на ресурси, устойчиво развитие в
дългосрочен план.
Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуването и инсталирането на следното ново оборудване и софтуер:
• Оборудване за PON (Passive Optical Network);
• Оборудване за платформа за IPTV;
• Стриминг сървър;
• Софтуер за визуализация на ТВ програми.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде подобрен капацитетът на предприятието, ще се подобрят и
разнообразят настоящите процеси и услуги, ще се оптимизира използването на ресурсите във фирма Цифрова
Кабелна Телевизия ООД. Предприятието ще разнообрази гамата от предлагани услуги като въведе
технологични възможности за предоставяне на услугата IPTV (Internet Protocol TeleVision), включително за
мобилни устройства, като възможност за всички настоящи и бъдещи клиенти, което като цяло ще направи
услугите ни по-конкурентни спрямо тези на големите телеком оператори. Това ще ни даде голямо предимство
на българския пазар, както и технологична възможност за стъпване и на чуждестранния.
Настоящият проект ще допринесе за изпълнение на следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:
1. Устойчиво развитие
2. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация
Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца.
Общата стойност на проекта е 1 193 400 лева, от които 608 634 лева европейско, 107 406 лева национално и
477 360 лева собствено финансиране.
Проект № BG16RFOP002-2.001-1228-С01 „Инвестиции за повишаване на капацитета на Цифрова Кабелна
Телевизия ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

