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Форум

Технологично бъдеще
Юрген Айзеле – председател
на Сдружението за иновации и
нови технологии и създател на
„Технологичен център София”
ащо решихте да
изградите технологичен център точно тук,
в България?
В Германия се занимавах с това
в продължение на близо 20 години. Там организирах три технологични центъра и един технологичен парк. Мисля, че тази идея е
много важно да се реализира и в

На България е нужна
нова база за иновации
и технологии
България. Проблемът е, че тук ситуацията не е стабилна, липсват иновации и нови технологии.
Трябва да направим място за нови компании и млади хора, където
те могат да организират бизнеса си. Трябва солидна подготовка
за налагането на една иновация.
Ако имаш идея, нужно е много
време, за да я изгладиш и реализираш. Трябва ти мрежа от контак-

>>>
„Технологичен
център София”
отваря врати през
октомври 2010 г. в кв.
Хладилника. Разполага
с функционална
площ от 1500 кв. м и
помещения за около 20
стартиращи фирми.
Сега има и нов офис на
7-ми километър.
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Интелигентни работни умения

>>>
n Подпомагане развитието на младите фирми
от тяхното стартиране до окончателното им
етаблиране на пазара;
n Кооперация с други фирми и създаване на синергийни ефекти помежду им;
n Достъпни условия при
наем на офис помещения;

ти, с каквато нашият технологичен център разполага. Младите
хора с идеи могат да дойдат при
нас и да създадат своя компания,
която да използва технологичната база, която им предлагаме. Защото в наше време фирмите нямат достатъчно време за проучвания и развитие.

В Германия тези технологически центрове бележат голям успех. Наброяват вече
над 300. Колко са те в България?
За разлика от западноевропейските страни, в София и региона, както и в цялата страна все
още няма изградени и функциониращи технологични паркове или
сходни структури. Г-жа Фандъкова
има идея да направи технологичен център заедно с БАН и някои
университети. Но за тази цел са
нужни пари, докато „Технологичен
център София” е вече завършен
проект. Притежаваме контакти с
утвърдени фирми, които търсят
млади хора, и това е нашето предимство.

Защо е толкова трудно повече технологични центрове да се появят у нас?
Проблемът в България е, че нямаме подкрепата на политиците. Те
разбират малко и не правят нищо по въпроса. Важно е иновациите да се търсят повече. Това,
което за в бъдеще ще организираме в нашия технологичен цен-

Предимства за фирмите
n Предоставяне на богат
набор от консултантски
услуги, достъп по ноухау и важни бизнес контакти на национално и
международно ниво;
n Изграждане на мрежа от
контакти с партньори,
бъдещи клиенти и доставчици;
n Организиране на полезни
обучения и семинари.

тър, са 2–3 лаборатории, защото
в момента оборудването, с което разполагат университетите,
в повечето случаи е остаряло.
При нас всеки може да дойде със
собствена идея, да направи експеримент, да трупа опит, да изработи прототип. Друго наше предимство е, че сме отворени седем дни в седмицата.

Вашата цел е да направите цял технологичен парк.
С какво той ще се различава от сега съществуващия
технологичен център?
Обикновено един технологичен

център се състои от 1–3 сгради,
докато технологичният парк разполага с доста повече пространство, защото там е съсредоточено и производството. Това особено важи за ИТ компаниите. Паркът има един собственик, който изгражда дадена сграда според
нуждите на наемателя. Ако тази компания напусне парка, на нейно място се търси сходна по дейност фирма. Технологичният парк
има собствено управление, докато технологичният център само предлага инструмент за управление, който помага на младите
компании.

В своята презентация споменахте, че в България е важно да работят повече малки компании. Защо?
По време на криза за един голям
концерн не е проблем да съкрати
1000–2000 работни места. Но ако
моята компания е малка, с 5–10
служители, ще се опитам да оцелея с този екип. Такова е мисленето на предприемача с малък бизнес. Например тук функционират
много колцентрове, но за тях не
е проблем да се прехвърлят в Индия например, където ще им излезе по-евтино. Големият концерн
се интересува само от цифрите,
докато при по-малкия бизнес се
влага чувство.

„Чрез предоставянето на редица консултантски услуги и достъп до ноу–хау,
„Технологичен център София” подкрепя млади, технологично ориентирани
фирми и предприемачи в периода от създаването им до укрепването им
на пазара. В него могат да развиват дейността си фирми, висши учебни
заведения, обществени и частни организации и изследователски институти.
Целта е да се постигне т.нар. синергия между тях, което от своя страна
ще допринесе за развитието и реализирането на нови идеи и проекти.“
Лидия Светославова, управител
на „Технологичен център София”
Екатерина ЧИЛИКОВА
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