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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Уважаеми клиенти и партньори,  

 

 Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 29.03.2016 г. стартира изпълнението на 

проект BG16RFOP002-2.001-1227 „Подобряване на производствения и експортен капацитет на 

„ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ” АД, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 

Общата стойност на проекта е 361 899 лева, като безвъзмездната финансова помощ 

възлиза на 253 329, 30 лева, от които 215 329, 91 лева европейско и 37 999,39 лв. национално 

съфинансиране, а срокът за изпълнение е 12 месеца. 

 

 Общата цел на проектното предложение е чрез внедряване в технологичния ни парк на 

нова за предприятието, ресурсоефективна технология ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ АД да 

затвърди и разшири позициите си на българския пазар и да създаде предпоставки за развитие на 

експортния потенциал на дружеството. 

 

 Специфичната цел на проектното предложение е да се разшири съществуващата дейност 

като се разнообрази асортимента от  предлаганите услуги, да се повиши 

производственият/работният/ капацитет чрез внедряването на нови технологии, способстващи 

за подобрена ресурсна ефективност на дружеството, да се оптимизира производственият процес 

чрез затваряне на производствената верига и повишаване на добавената стойност. 

 

За постигане на целите на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности: 

• Дейност за подобряване на производствените процеси 

• Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на 

предприятията 

• Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес. 

 

 Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 

следното технологично оборудване: Система за управление на потоци от данни и 

мултиплексиране на мултимедийно съдържание - 1 брой. 
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 Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните: 

• Подобряване на производствения процес 

•  

• Повишаване на производствения капацитет на предприятието с 30 % 

• Затваряне на производствения цикъл, касаещ "производството и разпространение" на 

IPTV  

• Постигане на по-голяма независимост от външните доставчици на чужда IPTV 

• Предлагане на две нови услуги: 

� Разнообразни пакети от IPTV за възпроизвеждане върху различни мобилни 

устройства /компютри, телефони, таблети/ 

� Пренос на данни за чужбина 

• 32 % намалено потребление на електроенергия при създаването на собствена IPTV 

• Повишаване на ефикасността при използването на каналите за пренос на данни с 30 % 
 

 

Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на 

Хоризонталните политики на ЕС: 

• Устойчиво развитие. 

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

 

 

 

31.03.2016г. 

гр. Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


