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Този документ е създаден във връзка с проект № BG16RFOP002-2.015-0002, с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на 

услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура 

BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми 
от ИАНМСП, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие. 

 
 

 

 

ДВ Плей Солушънс ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за 

растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни 

схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП)“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на 

стойност: 20,000 лв. без ДДС., от които 17,000 лв. европейско и 3,000 лв. национално 

съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Ваучера е Тип 2, Група 2 "Ваучери за 

ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси"; 

 
Срокът на изпълнение на проекта е 5 месеца, от 16.11.2020 г. до 16.04.2021 г. 

 
 

Целта на проекта е: Предоставяне на „Платформа (софтуер) за мониторинг и следене 

на телевизионенни сигнали”  и предвижда доставка на софтуер по спецификация, 

който да бъде вграден в производствения процес на „ДВ ПЛЕЙ СОЛУШЪНС” 

ЕООД. Предвидено е получаване на решението му заедно с целия сорс код и 

авторски права от изпълнителя, така че решението ще бъде напълно интегрирано.   

 

Инструментът „Платформа (софтуер) за мониторинг и следене на телевизионенни 

сигнали”  (софтуерен модул), доставен по настоящата процедура работи в 24/7, част 

е от производствения процес и документира качеството на създавания от нашите 

плейаути сигнал и по този начин предоставя нужната информация за откриването и 

отстраняването на проблеми .  Платформа (софтуер) за мониторинг и следене на 

телевизионенни сигнали” ще повиши конкурентноспобността на дружеството, чрез 

повишаване на качеството на основния ни продукт (плейаут), а също така, ще 

разшири списъка  с предлагани продукти и ще подобри конкурентноспособността на 

ДВ ПЛЕЙ СОЛУШЪНС ЕООД на българския и международния пазар чрез 

разширяване на продуктите, които фирмата предлага. 

 
 


