На 07.07.2017 г. „НС 1“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.001-0104-C01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет:
Изпълнение на проект „Внедряване на иновативен софтуерен процес за предлагане на
иновативен еластичен облачен хостинг“.
Проектът е насочен към внедряване в дейността на „НС 1“ ООД на иновативен процес на
световно ниво, базиран на иновативен софтуер собствена разработка, който е защитен с авторско
право съгласно чл. 14 от ЗАПСП. Иновативният софтуерен процес е свързан с автоматично
балансиране на данните, които се записват на сървъри и оптимизация на дисковото пространство
при управлението на сървъри. На база на иновативния софтуерен процес ще бъде внедрена
иновативна услуга за еластичен облачен хостинг. Иновацията попада в тематична област
"Информатика и ИКТ" от Иновационната стратегия за интелигентна специализация 20142020 и
по-конкретно в приоритетно направление "Big Data, Grid and Cloud Technologies". Процесът е
обусловен от сървърни системи, свързани по точно определен начин, с които в момента „НС 1“
ООД не разполага и чрез закупуването на които ще може да бъде внедрен иновативния процес.
Чрез реализацията на проекта ще бъде закупено, доставено, монтирано и въведено в експлоатация
следното оборудване: Сървърна система тип 1  1 бр., Сървърна система тип 2  1 бр. и Сървърна
система тип 3  4 бр., които ще бъдат разположени в гр. София. Благодарение на това оборудване
ще бъде успешно внедрен иновативния процес, базиран на иновативния софтуер и в резултат „НС
1“ ООД ще започне да предлага нова услуга, а именно еластичен облачен хостинг на клиенти от
цял свят.
Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 454
122.00 лв., от които 408 709.80 лв. безвъзмездна финансова помощ (347 403.33 лв. европейско и
61 306.47 лв. национално съфинансиране) и 45 412.20 лв. собствено съфинансиране.
Обща цел на проекта:
Повишаване на иновационната дейност на "НС 1" ООД в тематична област "Информатика и
ИКТ" от Иновационната стратегия за интелигентна специализация 20142020, в приоритетното
направление "Big Data, Grid and Cloud Technologies" чрез внедряване на иновативен процес от
"НС 1" ООД.
Специфични цели на проекта:




Внедряване на иновативен процес на световно ниво;
Стартиране на иновативна услуга еластичен облачен хостинг, базирана на внедрения
иновативен процес;
Подобряване на финансовите показатели на кандидата и засилване на неговия експортен
потенциал.
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Очаквани резултати:
 Внедряване иновативния процес за оптимизация на сървърните ресурси за предоставяне
на иновативната услуга по еластичен облачен хостинг.
 Постигане на желаната себестойност на иновативната услуга, работеща посредством
внедрения иновативен процес и като следствие – постигане на дисконтиран срок за
откупуване на инвестицията между 1 и 5 години;
 Постигане на вътрешна норма на възвръщаемост между 20 и 40% вследствие на внедрения
иновативен процес;
 Нарастване на производителността на компанията с над 15%, в следствие на внедряването
на иновативния процес;
 Нарастване на нетните приходи от продажби с над 40%, поради огромния потенциал на
иновативната услуга и възможността, които дават предвидените за закупуване активи, за
предлагането ѝ.
 Успешно внедряване на иновативната услуга за еластичен облачен хостинг, базирана на
иновативния процес за оптимизация на дисковите масиви;
 Успешна пазарна реализация на внедряваната иновативна услуга за еластичен облачен
хостинг, базирана на иновативния процес за оптимизация на дисковите масиви;
 Удължаване на жизнения цикъл на услугата и разширяване на нейния пазарен потенциал.
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