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�  enter  интервю

Иво Джоков e на 34 гоДИнИ, Стрелец, вече 17 гоДИнИ жИвее в СофИя. женен, С Две момчета на 1 И 4 гоДИнИ. 
възпИтанИк е на математИчеСка гИмназИя И компютърен Инженер, СпоДеля за Себе СИ, че обИча труДнИте 
неща И почтИ не разполага СъС СвобоДно време, защото  непрекъСнато работИ, ДорИ когато е вкъщИ преД 

компютъра. развлеченИята Са СвързанИ С кИно, фИлмИ И електроннИ ИгрИ. от 7 гоДИнИ е управИтел на 
Megalan Metwork.

текст: АлексАндринА кАрАджовА снимки: Тихомир рАчев, NoFrame Studio

как започна кариерата ви в Ит бранша?
Работя от �5 годишен, затова и карие-
рата ми преди Мегалан е доста богата. 
Първата ми по-квалифицирана работа 
през �995-96 година беше в компютърна 
фирма за асемблиране, след това след се-
риозен подбор започнах във ВАЦ като сис-
темен администратор и ако до този мо-
мент мислех, че разбирам от компютри, 
тогава разбрах, че нищо не разбирам. Там 
работих 2 години и научих страшно мно-
го. Това място ми даде старт за бизнеса 
със знанията и уменията, които придо-
бих. След това настъпи зората на интер-
нет клубовете, създадохме с колеги от 
университета малко клубче за интернет, 
което постепенно се разрасна и даде на-
чалото на няколко направления в бизнеса, 
в момента имаме верига интернет клу-
бове, копирни центрове и малко по-късно 
започнахме да доставяме интернет, пър-
воначално в Студентски град. В началото 

не гледахме много сериозно на това, но 
когато други фирми започнаха също да 
предлагат интернет, излязохме от Сту-
дентски град и общо взето днес вече 
сме най-успешният интернет доставчик. 
Може би тук е мястото да вметна, че ни-
как не обичам да се съревновавам с някой 
и да не съм първи, а и държа вторият да е 
много много зад мен.

как се развива компанията от създава-
нето си досега и какво е характерно за 
пазара на интернет услуги у нас?
Всяка година имаме двоен ръст на клиен-
ти и приходи. Започнахме сериозно да гле-
даме на интернет като бизнес през 2005 
година, по това време имахме 6-7 хил. кли-
ента, сега имаме 4� хил., като до края на 
тази година очакванията ни са да достиг-
нат 50 хил. По данни на КРС сме в топ �0 
на телекомите в България, с ръст �70% 

на приходите 2007 спрямо 2006. Водим 
се за най-бързо развиващата се ИТ компа-
ния на нашия пазар. Иначе характерно за 
него е изкривяването на статистиките, 
най-вече чуждите, които твърдят, че ви-
сокоскоростният интернет у нас е твър-
де слабо застъпен. Само, че под високоско-
ростен интернет те имат предвид това, 
което е той при тях, а именно ADSL, кое-
то у нас наистина е малко застъпено. От 
друга страна LAN доставчиците пред-
лагат много по-високоскоростен интер-
нет и имат много повече клиенти. Освен 
това България е една от страните с най-
висока средна скорост на потребител и 
то получавана на супер ниска цена — за �0 
- �5 евро на месец се получават скорости, 
които в Западна Европа и Щатите са �0 
пъти по-скъпи. Така че българският пазар 
се развива много добре, съдейки по наше-
то развитие като компания, а и това на 
конкуренцията. Хората масово пазаруват 

компютри и лаптопи и им е нужен интер-
нет. И скоро както всяко домакинство 
има някакъв вид телевизия, така ще има 
и интернет. Той е нещо, без което не мо-
жеш. Особено като свикнеш с него. 
 
наскоро обявихте навлизането на ком-
панията на трипъл плей услугите, раз-
кажете ни повече за новия проект?
В момента пускаме телевизията, която 
разработваме изцяло самостоятелно 
като услуга, а предоставянето на теле-
фонията тепърва предстои. Телевизията 
ни отнема вече повече от година работа, 
можехме да я пуснем много по-рано, но не 
бяхме доволни от качеството и ценовата 
себестойност на устройствата, които 
ние ще предлагаме безплатно на клиенти-
те си, което ни отличава от останалите 
компании на пазара с тази услуга. Наше-
то set top box устройство е специално 

произведено по наши изисквания. Това, по 
което нашето предложение ще се отли-
чава от сателитните и цифровите те-
левизии, че след време телевизията ни ще 
бъде интерактивна. В началото ще има 
пакет, с който потребителите само ще 
гледат. След това ще има възможност за 
обратна връзка, за чат, за информация за 
абонамента, за пращане на съобщения за 
проблеми. Надяваме се да бъдем първата 
компания, която ще пусне подобна услуга 
на пазара. 

при все по-изявена конкуренция, какво 
ще е водещо за вас за задържане на 
настоящите клиенти и спечелване на 
нови?
Водещото е основно качеството и съот-
ношението цена — качество. Ние никога 
не сме били доставчик с ниски цени. Дори 
сме компанията с най-висока минимална 
цена. Но пък залагаме на качеството. И 

фактът, че имаме най-много клиенти, по-
вече от 2 пъти от следващата компания 
след нас, е показателен за това, че все по-
вече клиенти търсят по-високо качество 
на услугите.

на сайта ви четем, че основен фактор 
за успеха е доволният клиент?
В началото нямахме много добър подход 
към клиентите. От няколко години насам 
обаче клиентът е издигнат на пиедестал. 
И това не е следствие на конкуренцията, 
а по-скоро на собствено изискване. Еки-
път е инструктиран да се отнася така 
с клиентите, че те да останат доволни. 
Стараем се да се грижим дори за пробле-
ми, които нямат общо с нас, защото ко-
гато даден клиент няма интернет, дори 
да знае, че вината за това не е в нас, 
като не може да го ползва, той е недово-
лен. Макар че има още какво да се желае 

Колкото по-взискателни 
са клиентите, толкова по-добре, 

защото вдигат нивото 
на услугите.

Искам винаги 
да съм първи
Искам винаги 
да съм първи



и от манталитета на клиента. Въпрос на 
баланс е. Голяма грешка е, когато при про-
блем, клиентът не ни се обажда. На сайта 
имаме телефони, ICQ номера, форум, кой-
то се следи от всички ни, изобщо - дос-
татъчно средства за комуникация, за да 
имаме качествена обратна връзка.

как според вас ще се отрази широко ко-
ментираната световна финансова кри-
за на нашия пазар? 
Ако трябва с чувство за хумор да комен-
тирам, ние все сме в криза, така че не 
виждам с какво ще ни уплашат. Иначе фи-
нансовата криза ще се отрази предимно 
на компаниите с чуждестранни инвести-
ции, на инвестициите на българския пазар, 
на окрупняването специално на нашия па-
зар и ако някой външен инвеститор е имал 
намерение да купува, ще се отдръпне вре-
менно докато нещата се стабилизират. 

какво трябва да се промени, за да се по-
добри принципно ситуацията у нас?
Аз лично не разбирам хората, които мо-
гат да се облагодетелстват лично, за 
сметка на хиляди други. За мен трябва 
да започнем оттам, че политиците ни 
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Когато работиш 
под огромно напрежение, 

вземането на решения
е изкуство.

трябва да са като в Щатите – да имат 
собствен бизнес и значителни доходи, ко-
ето предполага, че няма да има чак такъв 
безогледен ламтеж за облагодетелстване, 
както е тук. Този манталитет да се вземе 
каквото е възможно, а след нас и потоп, 
много ни пречи. Аз лично се радвам, че сме 
в ЕС, защото поне ни налагат правила. 
Това ме кара да съм оптимист, че ще се 
оправят нещата. Аз много искам това да 
се случи, защото колкото по-добре е иконо-
мическата ситуация, толкова по-сериозна 
мотивация има всеки от нас да работи и 
бизнесът върви по-добре. Не ме устройва 
просто да имам сравнително добър стан-

дарт на живот, защото не мога да  живея 
изолирано от останалите хора.

колко служители имате, какво изиск-
вате от тях, на какво искате да ги на-
учите, как инвестирате в развитието 
им?
Служителите ни са млади хора, 20-25 го-
дишни, започнахме с фирма от трима чо-
века, сега вече само в Мегалан са 250. В 
началото нямахме опит в изграждането 
на администрация, нито в ръководенето 
на големи фирми и се учехме в движение 
и от грешките си. И всяко нещо, което 
възниква като казус, го решаваме на мо-
мента – дали да се увеличи бюрокрацията 
и да забавим времето за реакция или да 
допуснем някакво разхищение на ресурс, 
но пък по-бързо да се случат нещата. В 
момента обмисляме програми за различни 
обучения, които доста се затрудняват 
от специфичното работно време на пер-
сонала. Особено на техниците ни, които 
ако отидат на обучение, трябва да спрем 
работа. От друга страна намирането на 
хора е много трудно, особено обучени. За-
това ние сме по-склонни да вземем необу-
чени хора, които имат желание да учат и 
да ги направим специалисти. Стремим се 
да даваме добри условия, да бъдат моти-
вирани и обучени, защото това е в основа-
та да са доволни и те, и клиентите.

как вземате решения?
Много често импулсивно и ми се е случва-
ло да съжалявам. Затова вече внимателно 
обмислям дадено решение. А и се допит-
вам до някой от съдружниците. Всичко 
зависи от ситуацията, в която се нами-
рам. Свикнал съм да работя под огромно 
напрежение и е хубаво, че дори така, мога 
да мисля трезво и да вземам адекватни 
решения. Това се опитвам да предам и на 
хората, които работят тук. Надявам се 
да съм успял.


