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Емил Николов Е На 32. ПрофЕсиоНалНият му живот Е изцяло свързаН с тЕлЕкомуНикациитЕ. ЧлЕН Е На 
борда На дирЕкторитЕ На НЕкском-българия Еад и Е ПрЕзидЕНт На комПаНията майка - амЕрикаНското 

дружЕство Nexcom TelecommuNicaTioNs llc. сПорЕд НЕго работата НЕ трябва да Поглъща цялата ЕНЕргия На 
ЧовЕк, а трябва да остава и лиЧНо врЕмЕ за ПоЧивка и забавлЕНиЕ. любитЕл Е На вЕтроходството, оПитва 
сЕ да отдЕля врЕмЕ за тЕНис и ПЕйНтбол. с усмивка сПодЕля, ЧЕ всяко Ново хоби виНаги заПоЧва с голям 

ЕНтусиазъм, докато НЕ дойдЕ рЕд На слЕдващото ПрЕдизвикатЕлство.

текст: АлексАндринА кАрАджовА снимки: Тихомир рАчев, NoFrame Studio

тази година Некском-българия прави 10 
години от създаването си, разкажете ни 
как започна всичко?
През �998 година стартирахме Некском-
България с амбицията да бъде първият VoIP 
оператор в Източна Европа. Бяхме впеча-
тлени от технологията, която тогава 
тепърва прохождаше. В началото качест-
вото на VoIP не беше такова, каквото е 
днес, но въпреки предизвикателството 
решихме да инвестираме средства и 
енергия и впоследствие проектът стана 
успешен. След това пресъздадохме напра-
веното в още �4 държави. Така започна 
Некском преди десет години. През 2002 
г. продадохме нашия wholesale бизнес на 
ITXC Corp - най-големият VoIP оператор в 
света по онова време и се фокусирахме 
върху бизнеса, насочен към корпоративни 
и частни клиенти. Дълго време нямахме 
наша собстена инфраструктура и  достъп 
до крайния потребител. През 2004 година 
обаче се появи WiMAX като технология, в 
която започнахме сериозно да инвестира-
ме, след като спечелихме лиценз за изграж-
дане на WiMAX мрежа с национално покри-
тие в края на 2005 г. В момента  Некском 
е WiMAX операторът с най-голямо покри-
тие в България. Успешно сме придобили ли-
цензи и смятаме да развиваме WiMAX и в 
други   държави от Източна Европа, както 
и в други нововъзникващи пазари.

осъществиха ли се плановете ви за раз-
витие, каква година беше 2008 за Некс-
ком?
Компанията се намира в специфичен пери-
од от развитието си - наблягаме предим-
но на инвестирането и изграждането на 
мрежата ни. Затова успехът на Некском 
в момента не се измерва в печалба и при-
влечени клиенти, а с постигнатите цели, 
свързани с изграждането на покритието 
ни. Принципно е много  трудно един ал-
тернативен оператор да се превърне в 
телеком  със собствена инфраструктура. 
Това отнема около година и половина — две, 
като през този период компанията се пре-
насочва и преустройва,  привлича се екип, 
пренастройва се мисленето и се създават 
правилните структури. Съвсем различно 
е да се конкурираш, без да имаш собстве-
на инфраструктура и когато си изградил 
такава и трябва да се грижиш за нея, да 
предоставяш адекватната поддръжка за 
клиентите си. Смятам, че за Некском този 
период е пред завършване и ще приключи 
в края на тази година или началото на 
следващата. Привлякохме нови хора в упра-
вленския екип, в компанията влязоха трима 
мениджъри със сериозен опит във финанси-
те, в продажбите и корпоративното упра-
вление. През следващите години ще разчи-
таме на тях да управляват компанията и 

да спомогнат за нейния успех и развитие. 
Не смятам, че сме изпълнили всички задачи 
за тази година, но до голяма степен сме 
доволни и продължаваме напред.Успяхме да 
стартираме интересни и полезни за обще-
ството проекти. Покрихме цялото Южно 
Черноморие, а лятото предоставихме без-
платен Wi-Fi достъп в много курорти по 
морето и в района на НДК в София. Започ-
нахме да предлагаме и интернет достъп 
и фиксирана телефония по нашата WiMAX 
мрежа в с. Мадара, както и в много други 
села, където липсва възможност за доста-
вяне на тези услуги. Поставили сме си за 
цел "да свържем несвързаните".

вие сте международна компания, как смя-
тате, че ще се отрази световната фи-
нансова криза на бизнеса, могат ли да се 
правят прогнози за 2009?

Инвестициите в България ще намалеят се-
риозно и финансовата криза ще се отрази 
на страната. Мисля, че е безотговорно да 
се говори, че кризата няма да се отрази на 
бизнеса у нас. Със сигурност ще ни засег-
не, но какви ще бъдат  последствията от 
нея, само времето ще покаже. Смятам, че 
мащабните инвестиционни проекти ще 
намалеят, което ще доведе до по-малък 
ръст на бизнес сегмента на телекомуни-
кационния пазар. Разбира се, далеч съм от 
мисълта, че това ще има пагубен ефект 
върху нашия сектор в България, тъй като 
в последно време телекомуникациите са 
станали „от първа необходимост” и не-
изменно присъстват в бюджетите на 
бизнеса и домакинствата. Безспорно ще 
има забавяне в растежа на разходите за 
телекомуникации на фирмите в България.  
За нас приоритетни са изграждането на 
мрежата и популяризиране на услугите. 
Услугите, които ще предложим през 2009 
година, са уникални – мобилeн WiMAX ин-
тернет и фиксиран текефон, които ще се 

ползват от  преносими мобилни устрой-
ства като лаптопи, мобилни телефони, 
PDA, което ще е нещо ново за пазара и се 
надяваме, че ще се възприемат добре. 
Като цяло кризата ще се отрази по-зле 
на компании, които тепърва набират ка-
питал, защото финансовият свят в мо-
мента е в такава ситуация, че всеки се 
въздържа от всякакви инвестиции. Ние 
сме доволни, че сме завършили нашите 
инвестиционни планове, набрали сме не-
обходимия капитал, и това, което плани-
раме за догодина, са нови услуги, ново по-
критие, по-мащабно навлизане в частния 
сегмент, което пък зависи от вграждане-
то на WiMAX чиповете в лаптопите и 
мобилните телефони. Един от инвести-
торите в Некском – Intel, най-големият 
производител на тези чипове, планира 
през 2009 година да бъдат достъпни в Ев-

ропа. Така че ще се радваме да направим 
премиерата им у нас и вярваме, че българ-
ският потребител ще бъде доволен.

големи надежди се залагат на Wimax 
технологията, как се популяризира 
тя?
WiMAX е най-напредничавата техноло-
гия и тази с най-голям капацитет в све-
та на безжичните комуникации. Успешна 
е и ще доминира поне през следващите 
няколко години. За популяризирането й 
непрекъснато се организират световни 
WiMAX изложения, на които ние често 
участваме и изнасяме презентации. На 
тези форуми компаниите, които доста-
вят WiMAX, промотират технологията, 
запознават голяма група хора – инвести-
тори, оператори и потенциални такива с 
възможностите й. Голямата промяна е, че 
докато през 2004 година на първото из-
ложение в Бостън бяхме �50 човека, сега 
на изложенията се събират десетки хиля-
ди участници, което говори за огромния 
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растеж на технологията само за няколко 
години. Главната заслуга за това разбира 
се, е на големите поддръжници като Intel 
и Motorola.

компанията има над 200 служители. как 
се грижите за тях, каква атмосфера на 
работа създавате?
Това е въпрос, по който можем да говорим с 
часове. Със сигурност има още какво да се 
желае по отношение на грижата за екипа. 
Не съм от хората, които определят отно-
шенията като „работодател – служител“, 
ние сме един екип, има хора, които са от 
самото начало, от основаването на фирма-
та. Работим с много добри специалисти, 
които са сравнително млади – средната 
възраст е около 30години. Маниерът на 
работа е открит, имаме неформална ко-
муникация, всеки от мениджърите работи 
на принципа „отворени врати”. Опитваме 
се да създаваме атмосфера, която да е 
характерна за Некском, надяваме се да ус-
пяваме. Една компания или има дух, който 
харесва на служителите и те работят с 
удоволствие в нея или го няма и това си 
личи. Заслугата за съществуването му е на 
всички, не може просто мениджмънта или 
собствениците да внушат как компанията 
трябва да изглежда, тя се създава от хора-
та, които работят в нея. 

каква е вашата лична мотивация?
Едно от основните неща, които ме моти-
вират, и което е валидно за повечето слу-
жители в Некском, е фактът, че от 2004 
година компанията се занимава с една уни-
кална технология и беше една от първите 
в Европа, която започна да предлага WiMAX 
услуги. Един от факторите за мотивация 
разбира се е, че алтернативен оператор 
като Некском вече може да се конкурира 
пълноценно с оператори като Мобилтел, 
Глобул, БТК, респективно Вивател – воде-
щите телекомуникационни компании у нас. 
Това е голямо предизвикателство, не само 
за кадрите, които вече работят тук, но и 
за тези, които тепърва се присъединяват 
към екипа. Това предизвикателство лично 
мен ме мотивира да работя тук.

какви са плюсовете и минусите на бързо-
то израстване на един мениджър?
Това е много индивидуално. Всичко зависи 
от характера на конкретния човек. Ако той 
разполага с добри комуникативни способно-
сти, може лесно да общува с хора, смята, че 
работата трябва да е удоволствие за него 
и хората, които ръководи, и работи в екип, 
тогава е лесно. Ако обаче смята, че той е 
„началникът“, а останалите са ”изпълните-
лите”, които трябва да кръжат около него 
и да изпълняват нарежданията му, тогава е 
лесно само за него, но трудно за подчинени-
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те. За съжаление корпоративната история 
у нас е доста кратка. Едва последните 5-6 
години се разви корпоративният менидж-
мънт, така че няма сериозни традиции в 
създаването на ръководни кадри. Тепърва 
българският мениджър ще става все по-
добър. Иначе младият мениджър носи сво-
ите предимства и недостатъци, основно 
предимство е наличието на много енергия 
и свежи идеи, а недостатък е, че в зависи-
мост от характера, понякога прави грешки 
в комуникацията с останалите.

какво е важно за хората, които управля-
ват и вземат решения? 
Ръководенето на хора не се изразява в 
това, да пускаш заповеди и те да ги изпъл-
няват. Конкретно в нашия бранш е важно 
да успееш да сплотиш хората около теб в 
една идея, да имаш визия, да имаш поглед 
върху нещата. Същевременно има компа-
нии, в които се толерира управлението на 
авторитарен шеф, който раздава запове-
ди и те се изпълняват като в казарма. За 

всяка една организация перфектният мени-
джър е различен, съответно няма универ-
сален такъв.

съпътстват ли технологичните продук-
ти неизменно ежедневието ви?
Моето ежедневие е доста натоварено и 
голяма част от деня ми минава в телефон-
ни разговори, работа на компютър, елек-
тронна поща, срещи и пътувания. Това е 
предпоставка за много динамичен живот. 
Така че ако мога да си позволя лукса да ня-
мам достъп до интернет и телефон, ще 
бъде перфектно. Тъй като ежедневието ми 
е съпътствано от доста стрес, свързан 
с работата и комуникациите, не съм чо-
век, който на почивка ще извади лаптоп и 
ще започне да работи, нито ще се скрие 
някъде, за да си проверява електронната 
поща. От друга страна всяка нова джаджа 
или технология привлича вниманието ми, 
харесва ми да се запозная с нея, да разбера 
„как работи“. Но човек не бива да се при-
страстява към „играчките“.

Ръководенето на хора 

не се изразява в 
това, да пускаш
 заповеди 

и те да ги изпълняват.


