„ЕЛИТКОМ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1323-С01/
20.06.2016 г. с наименование: Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛИТКОМ“ ООД.
Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 944 116,00 лева, като от тях 660 881,20 лева
представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР.
Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.
Кратко описание на проектното предложение:
ЕЛИТКОМ ООД е създадена през 1995 г. През последните години дружеството е фокусирано върху
изграждане и експлоатация на собствени кабелни разпределителни системи за телевизия и интернет,
асемблиране на електронни апарати за тях и изграждане на мрежи. От 1998 г. фирмата започва
изграждане на кабелна разпределителна мрежа в гр. Съединение, като впоследствие територията на
кабелната разпределителна мрежа се разширява до 14 населени места, окрупнени в 4 аналогови главни
станции, като свързаността между тях е посредством оптична кабелна линия. През 2008 г. ЕЛИТКОМ
ООД започва изграждане и на собствена LAN мрежа за доставка на интернет в гр. Съединение, като през
годините продължава да разширява обхвата си на дейност и в другите населени места.
Планираните дейности по проекта включват подобряване на производствените процеси и внедряване на
нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност, и ще бъдат реализирани
посредством доставката и въвеждане в експлоатация на Система за пренос на телевизия и интернет по
пасивно оптична кабелна мрежа и уреди за измерване на сигналите в PON мрежи. Пасивната оптична
мрежа (PON) представлява мрежова архитектура от оптичен кабел тип точка до много точки без
използване по мрежата на активно оборудване, изискващо захранване. Тя осигурява оптично свързване и
използва незахранвани оптични сплитери, през които сигналите се доставят по едно оптично влакно до
много частни домове и офис помещения. PON позволява много повече услуги, много по-високи скорости
и висока надеждност на връзката в сравнение с традиционните медни кабелни мрежи. Оптичните кабели
пренасят данните посредством светлина на огромни разстояния, без това да се отрази на качеството.
Инвестицията в тази технология на практика осигурява безпроблемно бъдещо нарастване на необходимия
брой абонати и услуги, тъй като реално преносната среда е с неограничен капацитет. Тази технология не
изисква електрозахранване и се определя като „зелена” ИТ платформа.
Общата цел на проекта е:
Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ЕЛИТКОМ ООД
посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване за подобряване на производствените
процеси, ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието чрез закупуването на Система за пренос
на телевизия и интернет по пасивно оптична кабелна мрежа и уреди за измерване на сигналите в PON
мрежи.
Специфични цели на проекта са:
1. Повишаване на производствения капацитет на ЕЛИТКОМ ООД чрез закупуване на оборудване, с
което да бъдат подобрени производствените процеси и увеличен обхвата на предоставяните
услуги.
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2. Засилване на експортния потенциал на ЕЛИТКОМ ООД чрез внедряване на модерна технологияPON, което повишава ефективността на процесите и осигурява ресурсен капацитет за асемблиране
на електронни компоненти.
3. Повишаване на конкурентоспособността на ЕЛИТКОМ ООД и пазарното присъствие на
дружеството на националния и международния пазар посредством внедрени нови технологии за
подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието, постигане на по-висока
производителност и цялостно оптимизиране на основните дейности.
Резултати:
 Подобрен производствен капацитет и услуги на дружеството посредством въвеждането в
експлоатация на Система за пренос на телевизия и интернет по пасивно оптична кабелна мрежа –
1 брой и Уред за измерване на сигналите в PON мрежи – 4 броя;
 Подобрена ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес и услуги на
дружеството посредством въвеждането в експлоатация на Система за пренос на телевизия и
интернет по пасивно оптична кабелна мрежа – 1 брой;

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛИТКОМ“ ООД“ в
изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-1323-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕЛИТКОМ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2

