
ЛИНК+

Проект „Подобряване на капацитета за растеж на ЛИНК + ООД чрез внедряване на 
високотехнологично оборудване“, Договор за БФП BG16RFOP002-2.017-0004-C01, се изпълнява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 



Обща цел на проектното предложение:
Повишаване на капацитета на предлаганите от Линк+ услуги                  
в подкрепа на осигуряване на устойчивост и стабилност и 
подобряване на конкурентноспособността на компанията.

Специфични цели на проекта:

Нарастване на общата производителност на                                         
кандидатстващото предприятие и повишаване на добавената стойност

Подобряване на качеството на предлаганите от компанията услуги

Разширяване на дейността чрез подобряване на съществуващите услуги

Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез внедряване 
на нови технологии.

Планирано е закупуване и внедряване на ново 
оборудване за пренос на цифрова телевизия, което ще 
осигури възможност от една страна да се разшири 
капацитета на предлаганата услуга на територията МИГ 
Момчилград-Крумовград, а от друга да се подобри 
услугата именно в контекста на осигуряване на достъп до 
цифрова телевизия и подобряване на 
конкурентноспособността на компанията.

Чрез инвестирането в 6 нови сървъра от последно 
поколение, 1 брой комутатор за 10G мрежа и 1 брой 
безжичен суич, ще се разшири дейността на компанията като 
услугата пренос на данни ще се предлага по вече обновената 
с по-голям капацитет мрежа.  По този начин ще може да  се 
осигури високоскоростен Интернет и по-добра сигурност на 
връзката, което ще доведе до повишаване на качеството на 
предлаганите услуги за населението и бизнеса в региона.

www.link.bg



Обща стойност на проекта:                       
256 972.00 лева
Безвъзмездната финансова помощ:     
231 274.80 лева

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЛИНК + ООД и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган.

Доставени, инсталирани, тествани и пуснати в експлоатация - 1 брой 
суич-комутатор за 10G мрежа; 1 брой безжичен суич;  6 броя рак (rack) 
сървър от последно поколение;  3 броя устройства за ПОН мрежа;  1 брой 
резервно захранване за устройствата за ПОН мрежа; 1 брой 
непрекъсваем ТЗИ;  Оборудване за пренос на цифрова телевизия – 2 
платформи за цифрова телевизия с две шасита и 1 платформа за цифрова 
телевизия с едно шаси;

Увеличаване на броя на крайните потребители на Интернет с 12 % след 
изпълнението на проекта;

Увеличаване на броя на абонатите на цифрова телевизия с 35 % след 
изпълнението на проекта;

Нарастване на производителността на труда с около 6%;

Повишаване на ефективността на производствените разходи с около 9%.

Качествени резултати:

Подобрен производствен капацитет чрез пуснато в експлоатация 
оборудване за осигуряване на 10G скорост на Интернет и пренос на 
цифрова телевизия;

Подобряване на качеството на предлаганите услуги;

Разширяване на дейността на предлаганите услуги;

Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност на 
услугите предлагани от компанията чрез пусната в експлоатация ПОН 
мрежа;

Осигурени предпоставки за опазване на околната среда чрез инвестиране 
в технологии, които намаляват консумацията на енергия.

Количествени  резултати:


	Web site_Link
	Web site_Link_inside
	Web site_Link_last

