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Проект BG16RFOP002-1.005-0197-С01 Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БТК ЕАД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО 

 

„БТК“ ЕАД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0197-С01 от 30.05.2018 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: 

„Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД“. 

 

Проектът е свързан с ангажирането на персонал, използването налични активи, използване на 

консултантски услуги и закупуването на материали, необходими за разработването на иновативна 

телекомуникационна услуга, която ще бъде разработена съвместно от „БТК“ ЕАД и партньора на 

компанията „Институт по информационни и комуникационни технологии“ при Българската академия на 

науките. 
 

Закупуването на материалите, финансирането на консултантските услуги и ангажирането на 

персонала ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 538 331.57лв., от които 999 915.52 лв. безвъзмездна 

финансова помощ (849 928.17 лв. европейско и 149 987.35 лв. национално съфинансиране) и 484 516.76 

лв. собствено съфинансиране. 

 

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационния капацитет и дейност на "БТК" ЕАД в тематична 

област "ИКТ и информатика", направление "Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/ 

управление" от ИСИС, чрез разработването на продуктова (услуга) иновация, а именно 

телекомуникационна услуга с работно наименование "Единен офис". 

 

Специфични цели на проекта: 

• Разработване на иновативна в общоевропейски мащаб продуктова (услуга) иновация до етап 

TRL6; 

• Повишаване на иновационния капацитет и дейност на дружеството; 

 

Резултати:  

▪ повишаване на иновативния капацитет на партньора и кандидата; 

▪ сформиране и започване на работа на научно-изследователския екип за разработване на 

иновацията; 

▪ започване на амортизационни отчисления на закупени преди старта на проекта активи, 

необходими за разработване на иновацията; 

▪ извършени изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на иновативната 

услуга 

▪ създадена бета версия на софтуерния продукт и тест на бета версията в релевантна среда; 

▪ осигурена необходимата хардуерна инфраструктура за ефективна работа на научно-

изследователския екип по разработване на иновацията; 

▪ разработена иновативна услуга до ниво на технологична готовност 6 (съгласно TRL скалата); 
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