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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

През последните години под въздействието на динамични политически и обществено-

икономически промени в средата за сигурност, усилването на процесите на 

интернационализация и консолидация на капитала, както и продължаващия процес на 

глобализация на икономиката, водещите във военно, техническо и икономическо отношение 

страни предприемат действия за преструктуриране на въоръжените си сили и на 

отбранителните си индустрии, базирани върху концепции и стратегии за тяхното 

функциониране и развитие през 21-ви век. В тези стратегически документи са отчетени 

предизвикателствата в средата за сигурност, изострената конкуренция в производството, 

изследванията и иновациите, в чиято основа стои борбата за разпределяне на ограничените 

национални военни бюджети. В тях са очертани отбранителните приоритети и са изготвени 

дългосрочни програми за модернизация и трансформация на отбранителните активи и 

способности. В тези стратегии са дефинирани и проекти за постигане на отбранителните 

способности посредством привличане на националния промишлен потенциал или чрез 

кооперирано транснационално индустриално сътрудничество1.Разработената в България 

програма за преструктуриране, приватизация и държавно участие в отбранителната индустрия 

създава предпоставки за използване и на частната предприемаческа инициатива, за 

подобряване на производствено-технологичното и финансово-икономическото състояние на 

предприятията след драстичните промени в политическия и пазарноикономическия модел на 

развитие от началото на 90-те години на миналия век.  

Независимо от това държавната политика за подкрепа на изследвания в интерес на 

отбраната все още няма системен характер. Усилията на ведомствата и на фирмите за 

осигуряване на участие на индустрията в отбранителни проекти на държавите от ЕС и от 

НАТО и за разширяване на сътрудничеството със страните, с които България има 

традиционно добри отношения и на които предоставя продукция и услуги за тяхната 

сигурност и отбрана, имат краткотраен ефект и не са достатъчни за стратегическата 

преориентация на изследванията и на производството. Износът на български продукти и 

услуги с отбранителен характер в страните от ЕС и НАТО не надхвърля 10% от общия износ 

на български отбранителни продукти2. 

Значимостта и актуалността на темата на дисертацията се обуславят от 

обстоятелството, че в процеса на задълбочаващо се сътрудничество и интеграция по 

проектите в сферата на обраната и въоръженията в НАТО и ЕАО, свързан с оптимизиране и 

консолидация на ресурсите за разработка и с увеличаване на технологичните възможности за 

производство на отбранителни продукти, непрекъснато се разширява мястото и ролята на 

националната отбранителна индустрия за формиране и поддържане на способности за 

отбрана и сигурност. Това налага необходимостта от изследване и анализ на дейността 

търговските дружества от българската отбранителна индустрия (БОИ) като ключов фактор за 

                                                             
1 Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база. С., 2012, с. 3 

[cited 12.12.2019, 10.00 ч.]. Достъпен на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-
BG&Id=759 
2 Пак там, с. 4.  

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=759
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=759
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осъществяването на политиката и изпълнението на отговорностите и конкретните задачи, 

засягащи производството на отбранителни продукти и предоставянето на услуги в областта на 

сигурността и отбраната. 

Степен на разработеност на проблематиката: Проучените литературни и 

нормативни източници в областта на сигурността и на отбраната на страната показват 

наличието на недостатъчно изследвана ниша, свързана с необходимостта от целенасочена 

политика по отношение на отбранителната промишленост и осигуряването на координиран 

подход към производството и доставките на въоръжения и отбранителна техника, както и към 

научните изследвания в областта на отбраната и техническото развитие. В условията на 

пазарна икономика в рамките на Общата европейска политика за сигурност и отбрана 

усилията трябва да са насочени към създаване на предпоставки за запазване и развитие на 

съществуващия потенциал на българската отбранителна индустрия и ускореното й 

изграждане като конкурентоспособен и иновативен производител. 

Обект на дисертационното изследване е „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества. 

Предмет на анализа е стопанската дейност на Управление „Военноремонтни бази и 

заводи” (УВРБЗ), „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества.  

Целта на изследването е, като се анализират проблемите в дейността на дружеството 

след 1989 г. и производствено-стопанските и финансово-икономическите резултати за 

периода 2010-2016 г., да се определят опасностите и рисковете за дейността на „ТЕРЕМ” ЕАД 

и да се обоснове и формулира възможен вариант за преструктуриране и усъвършенстване на 

производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества през 

следващите години в интерес на отбраната.3 

За постигането на поставените цели в дисертационния труд се решават следните 

научноизследователски задачи: 

1. Дефиниране на същността и основните характеристики на отбранителната 

индустриална база на съвременната държава. 

2. История на създаването на българската отбранителна индустрия. 

3. Определяне на мястото и ролята на „ТЕРЕМ“ ЕАД в българската отбранителна 

индустрия. 

4. Изследване и анализ на резултатите от производствено-стопанската и финансово-

икономическата дейност на дружеството през периода 1989-2016 г. 

5. Изследване и определяне на опасностите и рисковете в дейността на „ТЕРЕМ“ ЕАД.  

6. Извеждане на възможности и очертаване на перспективи за съхраняване и 

увеличаване на капацитета на холдинга за нуждите на Българската армия. 

7. Предложения за усъвършенстване на дейността и за повишаване на 

конкурентоспособността на „ТЕРЕМ“ ЕАД. 

Резултатите, върху които е фокусирана изследователската работа, са свързани с: 

- обогатяване на съществуващата теория по изграждане и развитие на отбранителната 

индустрия на страната като неразделна част от управлението на ресурсите за отбрана; 

- определяне и формулиране на опасността и рисковете за дейността на дъщерните 

дружества и на „ТЕРЕМ” ЕАД като цяло; 

                                                             
3 Преобразуването на „ТЕРЕМ” ЕАД в холдингово дружество с наименование „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” 

ЕАД и дейността на холдинга през 2017-2018 г. не е предмет на изследването. 
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- обосновка и формулиране на възможен вариант за преструктуриране и 

усъвършенстване на производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му 

дружества през следващите години; 

- съхраняване и развитие на технологичните възможности на дружеството за ремонт и 

производство на въоръжение и военна техника за нуждите на Българската армия през 

следващите години; 

- предложения за подобряване на дейностите за финансово осигуряване като част от 

мениджмънта на „ТЕРЕМ“ ЕАД. 

Изследването на научния проблем се основава на следната работна хипотеза: : 

Изграждането на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД като устойчив стопански субект, елемент от 

националната сигурност в частта за ремонт на въоръжението и военната техника на 

Българската армия, е възможно единствено при усъвършенстване на структурата на 

дружеството и продуктовата му листа и разработване на конкретни мерки за неговото 

стабилизиране като резултат от ясно дефиниране на проблемните области, анализ и оценка на 

производствено-стопанските и финансово-икономическите му резултати при отчитане на 

нормативно определените от системата на държавното управление характеристики на 

вътрешната икономическа среда, както и на факторите от международното политическо и 

икономическо обкръжение и средата за сигурност. 

Методи: В процеса на научното търсене в дисертационния труд е приложена обща и 

специална методология на изследването. Общият методологичен апарат съдържа: системен 

анализ и синтез, диференциращ, системно-интегриращ, исторически и синергичен подход и 

др. Използвани са класическите изследователски методи, включващи: обзор и анализ на 

научната литература с цел систематизиране на информацията за основните научни понятия, 

които кореспондират с дисертационната проблематика и служат за изграждане на 

теоретичната база на изследването; методи на научното познание (наблюдение, сравнение, 

анализиране, синтезиране, теоретични обобщения, формализация и др.); методи за събиране 

на емпиричен материал (проучване, наблюдение, анализ на резултати, проучване и анализ на 

резултати от провеждани изследвания с общоприети за конкретната проблематика резултати и 

др.); обработка на емпиричен материал (статистически данни и изводи, анализ на експертни 

оценки, проверка на статистически хипотези и фактoрен анализ). 

Приложената терминология е главно от областта на икономиката на отбраната, общата 

теория на пазарното стопанство и теорията на мениджмънта. 

Наред с класическите методи на изследване в дисертационния труд е използван и 

непосредственият опит на автора в дейността на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД като участващ в 

управлението на финансово-икономическата дейност на дружеството. 

Ограничения и допускания: За по-голяма задълбоченост и фокусираност на научното 

изследване, сме си поставили следната ограничителната рамка: 

1. Изследването на предизвикателства пред дейността на търговските дружества от 

българската отбранителна индустрия в новата среда на сигурност e направено единствено на 

примера на “ТЕРЕМ” ЕАД. 

2. Конкретните производствено-стопански и финансово-икономически резултати 

от дейността на „ТЕРЕМ” ЕАД обхващат периода 2010-2016 г. 

3. Не са разглеждани и коментирани документи, съдържащи класифицирана 

информация, засягаща дейността на дружеството. 
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4. Преобразуването на „ТЕРЕМ” ЕАД в холдингово дружество с наименование 

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД и дейността на холдинга през 2017-2018 г. не е предмет на 

изследването.  

5. Реалната среда, в която е извършено изследването, в икономическо отношение 

се характеризира с господството на пазарна икономика, а във военнополитически план с 

членството на Република България в НАТО и в ЕС. 

Резултатите от дисертационния труд имат както научно, така и практическо 

приложение. Направените предложения за усъвършенстване на управлението и подобряване 

на прозводствено-стопанската и финансово-икономическата дейност на дружеството са с 

практическа насоченост. 

Обем и структура: Дисертационният труд е с обем от 221 страници, в т.ч. 5 таблици, 4 

графики и 3 фигури. Съдържа списък на използваните съкращения, увод, изложение в три 

глави, общи изводи и предложения, заключение и библиография.  

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Съдържание на дисертационния труд: 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

УВОД 

ПЪРВА ГЛАВА 

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА 

ИНДУСТРИАЛНА БАЗА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА 

1.1. Цели и причини за съществуването на отбранителната индустриална база 

1.2. Същност и дефиниране на отбранителната индустриална база 

1.3. Създаване и развитие на българската отбранителна индустрия 

ВТОРА ГЛАВА 

МЯСТО И РОЛЯ НА „ТЕРЕМ” ЕАД В БЪЛГАРСКАТА ОТБРАНИТЕЛНА 

ИНДУСТРИЯ 

2.1. Създаване и развитие на УВРБЗ и "ТЕРЕМ" ЕАД през периода 1965-2016 

година 

2.2. Изследване и анализ на резултатите от производствено-стопанската и 

финансово-икономическата дейности на „ТЕРЕМ” - ЕАД след 1989 година 

2.3. Предизвикателства, опасности и рискове в дейността на "ТЕРЕМ" - ЕАД 

ИЗВОДИ 

ТРЕТА ГЛАВА 

ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ДЕЙНОСТТА 

НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД 

3.1. Преструктурирането на българската отбранителна индустрия като основна 

предпоставка за развитието на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД 

3.2. Необходимост от стабилизиране на производствено-стопанската дейност и 

финансовото състояние на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД 

3.3. Възможности и предложения за съхраняване на капацитета, усъвършенстване 

на дейността и повишаване на конкурентоспособността на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД 
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ОБЩИ ИЗВОДИ 

ПРИНОСИ  

БИБЛИОГРАФИЯ  

 

В УВОДА е обоснована актуалността на темата, научно- и практико-приложния й 

характер. Формулиран е научният проблем и е заложена работната хипотеза. Определени са 

обектът и предметът на изследването, дефинирани са целта и основните задачи, посочени са 

ограниченията, при които е извършено изследването. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА 

ИНДУСТРИАЛНА БАЗА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА 
В тази глава са решени първите две научноизследователски задачи: 

1. Дефиниране на същността и основните характеристики на отбранителната 

индустриална база на съвременната държава. 

2. Преглед на историята на създаването на българската отбранителна индустрия 

Отбранителната индустрия е основен икономически отрасъл, който е част от 

националната икономика и в неговите рамки се извършват следните специфични дейности: 

производство, модернизация, реиновация и утилизация на въоръжение и военна техника; 

производство на резервни части за въоръжение и военна техника; научноизследователска и 

технологична дейност за производство на въоръжения и военна техника; търговия с 

въоръжение и военнотехнически средства. 

Отбранителната индустрия е важна част от европейската икономика, генерираща общ 

оборот от 100 млрд. евро годишно. В нея са заети пряко или косвено близо 1,4 млн. 

висококвалифицирани специалисти. Всяко евро, инвестирано в отбраната, гарантира 

значителна възвръщаемост. Отбранителната индустрия осигурява заетост на 

висококвалифицирани специалисти в областта на научните изследвания, технологиите и  

износа. Това я прави основен промишлен сектор. Отбранителната индустрия се характеризира 

с икономически и технологични компоненти, които са важни фактори за 

конкурентоспособността на европейската промишленост.  

1.1. Цели и причини за съществуването на отбранителната индустриална база 

Над цялата система на ОИБ господства една идеална цел – гарантирането на 

националната сигурност на държавата, а на основата на извършения анализ е формулирана 

реалната цел на ОИБ - разработване и производство на въоръжение и техника с 

номенклатура, количество и качество, съответстващо на потребностите на страната. Ако тези 

потребности са под необходимия граничен обем за организиране на ефективно производство, 

допълнителна цел е производството за износ.  

Основните причини за съществуването на отбранителната индустриална база 

(ОИБ) на държавите са икономически и политически. 

Икономическите причини са обусловени от големия ръст на отбранителната 

индустрия в съвременната пазарна икономика и свързаната с това активна намеса на 

държавата в стопанските процеси. Стремителният ръст на военното производство е свързан с 

обстоятелството, че значителна част от националния доход се използва непосредствено за 
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целите на отбраната. Държавата се превръща в потребител на огромни поръчки на военна 

продукция и вследствие на това получава възможност активно да се намесва в работата на 

пазарния механизъм. В резултат от тази намеса ОИБ реализира огромни печалби. 

На тази основа и в тясна връзка с икономическите се проявяват и политическите 

причини за разрастването на ОИБ. С подкрепата на висшите органи на държавната власт, на 

висшето военно ръководство и неформалните обединения на големите индустриални кръгове 

– асоциациите и политическите клубове на обществените организации и комитети, фирмите 

от ОИБ прокарват чрез парламента решения за развитието и техническото преоборудване на 

въоръжените сили, както и за получаване на субсидии, привилегировани заеми, дотации, 

данъчни облекчения и поръчки за доставки от страна на държавата.  

Отчитайки обстоятелството, че ОИБ не може да бъде отделена от общественото 

производство, трябва да се уточни, че икономическите предпоставки са необходими за 

съществуването на военното производство, но неговото развитие има политически цели и 

намерения. При тези условия отделянето на икономическите от политическите причини за 

нейното съществуване има, в известен смисъл, условен характер. 

1.2. Същност и дефиниране на отбранителната индустриална база 

ОИБ се разглежда като място за концентрация на технически новости или наукоемки 

технологии в противовес на разширяващия се сбор от стареещи граждански отрасли. 

Преобладава разбирането, според което ОИБ е специфичен сектор в стопанството на 

държавата, характеризиращ се с редица разнородни предприятия, включващи подходящо 

оборудване, финансови и други ресурси, както и обучена, квалифицирана работна сила. ОИБ 

притежава особености както във вътрешноотрасловите механизми, така и в механизмите на 

взаимодействие с другите отрасли на националната икономика.  

ОИБ може да бъде дефинирана като относително обособен, интензивно развиващ се 

сектор на стопанството, в който се създават отбранителни продукти, осигуряващи 

материалните потребности на армията и на страната и гарантиращи общественото благо 

“отбрана”.  

Открояват се следните общи особености на отбранителното производство: 

Първата е заложена в спецификата на крайната военна продукция – въоръженията и 

бойната техника.  

Втората особеност на отбранителното производство се изразява в специфичния 

пазар, на който се реализират отбранителните продукти.  

На трето място, потребяваните от държавата продукти за отбрана се произвеждат по 

държавна поръчка, съобразно изискванията на военната доктрина на страната и приетите 

коалиционни отбранителни договорености. 

На четвърто място, конкретният потребител на продукцията на ОИБ е преди всичко 

военното ведомство и по тази причина то може да налага срокове и условия за изпълнение 

на контрактите, да определя цените и т.н. 

Пета особеност на отбранителната индустрия е, че в нея се прилагат специфични 

технологии на производство, които поради висока степен на секретност са поставени под 

държавен контрол. 

Шесто, изследователската и развойната дейност, както и продуктовото развитие 

имат за своя основа държавно финансиране, което обуславя повишените изисквания към 
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качеството на продукцията и държавното й приемане. 

Седмо, тъй като обществото изразходва ресурси за отбранителното производство, то 

поставя и следи за спазването на изискването за контрол и прозрачност на 

производствените разходи и на цените на продуктите. 

Осмо, развитието на производството е подчинено на целите на сигурността и на 

отбраната и се базира на дългосрочни програми и на централизирана държавна 

инвестиционна и кредитна политика и международна кооперация. 

Девета особеност на отбранителното производство е, че то допълнително се 

натоварва с поддържане на значителни по обем мобилизационни мощности и запаси. 

Десето, в областта на ОИБ се налагат допълнителни изисквания за ограничен достъп 

до ключова информация, свързана с производството, както и специален режим на достъп 

до него. 

Единадесетата особеност на отбранителното производство е, че търговията и 

износът на специална продукция се подчиняват на специфични правила за контрол и 

лицензиране. 

Дванадесето, поради повишената опасност при производството на някои изделия се 

прилагат специални правила за манипулиране на продуктите.  

Отчитайки особеностите на отбранителното производство, може да се направи изводът, 

че ОИБ е част от обществения производствен сектор, но за разлика от гражданския 

индустриален сектор произвежда основно стоки с обществено предназначение и има за цел 

гарантиране на общественото благо „отбрана“. 

Световните тенденции в развитието на отбранителната индустриална база са: 

•количествено и качествено нарастване на военната продукция в глобален мащаб;  

•развитие на техниката и технологиите;   

•структурни изменения в стопанството, водещи до нови пропорции между военното 

и гражданското производство. 

Тенденциите в производството и търговията с военнопромишлени стоки могат 

да се обобщят, както следва: 

•консолидация на отбранителното производство; 

•увеличаване на обема на търговията с оръжие; 

•преразпределение на пазарите на оръжие;  

•състоянието на отбранителната индустрия и нейното развитие са непосредствено 

свързани с военните разходи. 

1.3. Създаване и развитие на българската отбранителна индустрия 

За начало на формирането на българска отбранителна промишленост се смята 1879 г. 

За целите на изследването периодът от 138 години (1879-2016 г.) е разделен на три етапа: 

- Създаване и развитие на българската отбранителна индустрия през 1879-1945 г. 

- Развитие на българската отбранителна индустрия през 1945-1989 г. 

- Развитие и проблеми на българската отбранителна индустрия през 1989-2016 г. 

1.2.1. Първи етап: Създаване и развитие на БОИ (1879-1945 г.) 

Първият етап (с продължителност 66 години) обхваща три самостоятелни подпериода:  

 създаване и развитие на БОИ – 1879-1918 г.; 
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 организация и дейност на БОИ – 1919-1939 г.;  

 организация и дейност на БОИ по време на Втората световна война. 

За всеки от тези етапи са разгледани действията на българските правителства и на 

Министерството на войната за изграждане, развитие и стабилизиране на българската 

отбранителна индустрия. Особено значими са усилията, положени от държавата, за 

съхранението на националната отбранителна промишленост след подписването на Ньойския 

мирен договор. Открояват се активността и постигнатите резултати в сферите на ремонта и 

производството на огнестрелното и артилерийското въоръжение; ремонта и производството 

на самолети; ремонта на кораби на военния флот. 

Втората световна война поставя сериозни задачи пред българската военна 

промишленост, свързани с гарантиране на бойната готовност на армията и националната 

сигурност на страната. В навечерието на войната са предприети мерки за осигуряване на 

военните фабрики със суровини и материали, гарантиращи 6-месечна дейност в случай на 

война. По време на Втората световна война държавните военни фабрики в Казанлък и Сопот 

се превръщат в гръбнак на българската отбранителна индустрия и имат съществен принос за 

поддържането и повишаването на боеспособността и боеготовността на БА. В двете фабрики 

се произвеждат значителни количества пехотни и артилерийски боеприпаси, широка гама 

резервни части за оръжия и военна техника (с тях се ремонтират, поддържат и възстановяват 

оръжейните системи), различни взривни вещества, гориво-смазочни материали и 

пиротехнически изделия. Предприемат се и действия за модернизация на бойната техника. 

Производствената дейност се организира в условия на ограничени финансови и икономически 

ресурси и силна зависимост от внос на материали и средства за производство. Сериозен 

проблем е и огромното разнообразие на модели, модификации и калибри на въоръжение в БА. 

1.2.2. Втори етап: Развитие на БОИ (1945-1989 г.) 

Българската отбранителна промишленост излиза от военния период и навлиза в 

следвоенния със силно ограничени производствени възможности – тежка икономическа 

криза, липса на материали и суровини. Във връзка с това в дисертационния труд са 

анализирани предприетите действия от страна на държавата за нейното стабилизиране и 

развитие.  

Коментирани са годините след 1953 г., които са много важни за развитието на армията 

и на отбранителната индустрия. Определяща роля имат три събития:  

- Формирането на Варшавския договор - май 1955 г. 

- Създаването на Комисията по отбранителна промишленост на Съвета за 

икономическа взаимопомощ (СИВ).  

- Решението на Комисията страните-членки на Варшавския договор да се 

специализират в конкретни области: 

 авиационна техника – Полша, Чехословакия, Унгария и Румъния; 

 бронетанкова техника и артилерийски влекачи – Полша, Чехословакия и СССР; 

 стрелково, минохвъргачно и артилерийско въоръжение – 7.62-мм автомат 

„Калашников” – Чехословакия, Полша и България; РГ-2 – Румъния и България; безоткатни 

оръдия –Полша, Унгария, България; 

 свързочни средства – България произвежда радиостанции Р-106 и радиоприемник 

Р-311; 
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 военноморско въоръжение – СССР, Полша и Румъния. 

Това съответства на технологичното и на техническото състояние на отбранителната 

ни промишленост. 

През 1955-1956 г. се предприемат мерки за укрепване на армията и на военната 

промишленост. От особено значение е утвърждаването на перспективен план за местната 

военна промишленост за периода 1956-1965 г. При изготвянето му се изхожда от следните 

съображения: 

- Нашата военна промишленост да поеме по-голяма част от въоръжението и бойните 

припаси за сметка на намаляване на износа; 

- Да се даде такава насока на военната промишленост, при която тя да е в състояние да 

задоволява в по-голяма степен нуждите на българската армия от бойна техника и имущества, 

които са с по-важно значение за националната отбрана.  

За начало на ускореното изграждане на българската отбранителна индустрия (БОИ) се 

приема 1965 г.  

През 1966 г. е създадено ДТП „КИНТЕКС”., което заедно с „Главно инженерно 

управление” осъществяват цялостната външнотърговска дейност на ВПК.  

През 1973 г. е формирана Военнопромишлена комисия към МС. С ПМС № 33/1977 г. 

тя става Партийно-правителствена комисия по отбранителна промишленост и играе основна 

роля в развитието на българската отбранителна индустрия до 1990 г., когато е закрита. С 

Разпореждане на МС № 161/1976 г. правителството утвърждава „Основни насоки за 

развитието на науката и техническия прогрес през седмата петилетка и до 1990 г. за 

повишаване на отбранителната способност и сигурността на страната“. Програмата маркира, 

че ВПК насочва усилията си за развитие в следните основни направления: Въоръжение и 

боеприпаси; Бронетанкова техника; Електроника, съобщителна техника и оптико-

електроника; Автомобилна техника; Безпилотни летателни апарати; Средства за 

автоматизация; Подемно-транспортни машини; Военно корабостроене.  

Периодът 1963-1983 г. се характеризира с развитието на стратегическите възгледи 

относно организацията и ръководството на българската отбранителна промишленост (БОП). 

Това дава основание да се говори за настъпването на нов етап в развитието на отбранителната 

ни промишленост – функциониране под формата на национален военнопромишлен комплекс. 

Освен новата организационна форма отбранителната промишленост се отличава и с 

ново качество - ставаме водещ производител на редица нови изделия. Паралелно с това с 

бързи темпове започва да се развива и второто основно направление в дейността на ВПК– 

ремонт и възстановяване на бойната техника.  

През 1984-1989 г. върху развитието на военната промишленост влияят две основни 

групи фактори: 

 Външни фактори. Те включват, от една страна, политическите действия за 

съкращаване на обикновените въоръжения в Европа и декларирането на отбранителна 

достатъчност в новата военна доктрина на Варшавския договор, които стесняват 

възможностите за реализиране на специална продукция вътре в СИВ, а от друга – силно 

намаляващите възможностите на развиващите се страни – традиционни партньори на нашата 

военна промишленост, да купуват бойна техника. Протичащите в рамките на Варшавския 

договор процеси нарушават до голяма степен кооперираните доставки.  

 Вътрешни фактори, които са свързани с политиката на увеличаване на капиталните 
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вложения в отбранителната индустрия въпреки признаците за влошено и влошаващо се 

финансово състояние на страната. 

След 1970 г. за българската отбранителна индустрия настъпва период на ускорено 

развитие. Армията изкупува 4-5% от годишното производство на военната ни промишленост, 

а останалите 95 % са за износ. Делът на износа бележи непрекъснат ръст, за да достигне през 

80-те години 800-900 млн. долара и 2-2,1 млрд. преводни рубли годишно. Отбранителната 

индустрия подпомага държавата със значителни валутни приходи, внасяни в държавния 

бюджет, и поставя България в първата десетката на световните износители на военна техника. 

Общият брой работници и служители в българската военна промишленост към 1989 г. е 180 

хил. За четири десетилетия развитие на военната промишленост(1949-1989 г.) заетите в нея се 

увеличават 18-20 пъти. 

Годините след 1989 се характеризират като лоши за българския ВПК – тежко 

финансово състояние, катастрофални политически и стратегически грешки и оценки, които 

военната ни индустрия довеждат до колапс. Най-производителният и експортноориентиран 

отрасъл на нашата промишленост не успява да се реорганизира в новата военнополитическа и 

стратегическа среда за сигурност и постепенно губи технологичните си предимства. 

В основата на изградения от държавата ВПК са три основни стопански структури: 

 ДСО „ МЕТАЛХИМ” - Сопот 

 ДСО „ЕЛЕКТРОН” - София  

 Управление „Военноремонтни бази и заводи” (УВРБЗ ) на МО. 

Дейността им се наблюдава централизирано от държавата. Те получават задачи за 

производство на военна продукция (за МО; за износ на военна продукция по І направление – 

страни от Варшавския договор (в преводни рубли) и по ІІ направление – за държави от 

Северна Африка, Близкия изток и Азия ,в долари) от Дирекция „Специални комплекси” на 

Държавния комитет по планиране. 

1.2.3. Трети етап: Развитие и проблеми на БОИ (1989 – 2016 г.) 

Настъпилите политически и икономически промени в страната след 1989 г. 

предизвикват значим спад в развитието на българската отбранителна индустрия. Намаляват 

нейните пазари – губят се част от външните пазари (Варшавският договор и страните от 

Северна Африка и Близкия изток). Поетапно се предприемат значителни съкращения на 

числеността на личния състав и на притежаваните въоръжения на Българската армия 

(вътрешното потребление на продуктите на отбранителната индустрия). В годините на преход 

от централнопланирана към пазарна икономика е извършена приватизация на голяма част от 

предприятията в отрасъла, но в новите пазарни условия те срещат сериозни затруднения в 

дейността си. Част от тях не могат да се адаптират и закономерно фалират, а държавата от 

своя страна губи мащабни индустриални производствени мощности.  

Важно е да се отбележи, че значителна част от проблемите на българската 

отбранителна индустрия в началото на прехода се дължат на липсата на адекватна 

държавна политика.  

Приетата от МС през март 1998 г. „Програма за преструктуриране, приватизация и 

държавно участие в отбранителната индустрия” създава предпоставка за използване на 

частната предприемаческа инициатива за подобряване на производствено-технологичното и 
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финансово-икономическото състояние на предприятията4.  

Съществен принос има и „Стратегия за развитие на българската отбранително-

технологична индустриална база”, изготвена през 2012 г. на основание на Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България и в съответствие с отговорностите на 

правителството за развитието на националните отбранителноиндустриални способности за 

посрещане на предизвикателствата и заплахите на отбраната и сигурността. 

Към сегашния момент повечето от дружествата в българската отбранителна индустрия 

са частна собственост, като паралелно с приватизираните са изградени и нови частни 

предприятия – главно за боеприпаси, специална оптика и средства за индивидуална защита. 

Държавата е собственик на 100% от капитала на „Вазовски машиностроителни заводи” АД - 

гр. Сопот, „НИТИ“ ЕАД - гр. Казанлък, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД и „КИНТЕКС“ ЕАД. През 

2017 г. оборотът на БОИ е 1.2 млрд. евро, като над 95% от произведените от дружествата 

отбранителни продукти се реализират чрез експорт/трансфер. Преобладаващата част от 

предприятията в сектора са в добро състояние и са финансово стабилни, а заетите в тях са над 

15 хил. Увеличава се и обемът на инвестициите в отрасъла.  

Активите на предприятията и техните технологични възможности съставляват 

българската отбранителна технологично-индустриална база (БОТИБ). БОТИБ притежава 

технологични възможности и потенциал да осигурява производство на продукция на световно 

равнище при благоприятно съотношение на цена и качество в областта на лекото въоръжение, 

боеприпасите и отделни направления на радиоелектронната война, средства за детекция и за 

противодействие на заплахи от импровизирани взривни устройства. Произвеждат се 

експортноориентирани изделия с невисока добавена стойност. Националната отбранителна 

технологично-индустриална база обхваща тази част от активите на българската индустрия, 

чрез която се:  

- изпълняват задачи за националната сигурност и отбрана;  

- участва в инициативи, проекти и програми за поддържане на способности, 

необходими за колективната отбрана на страните от НАТО;   

- идентифицира разположената на територията на Република България част от 

европейската отбранителна индустриална и технологична база, необходима за провеждането 

на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), която се осъществява в рамките на 

Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС; 

- изпълняват задачи по обслужването на отбранителните системи на държави, с които 

България осъществява партньорско и взаимоизгодно сътрудничество, в съответствие с 

международно приети принципи, механизми и норми.  

Основна посока и тенденция в развитието на БОТИБ е изграждането, развитието и 

едновременното използване на нейните отбранителни и граждански способности, което би 

довело до оптимизиране на разходите. За пълноценното включване на България във веригата 

за доставки на продукти от отбранителната индустрия на европейско ниво е необходимо да се 

анализират и да се разрешат многобройни предизвикателства (например превръщането на 

научно-теоретичните и иновативни постижения в търсени пазарни продукти). Развитието на 

БОТИБ може да се постигне посредством:  

- създаване на условия за развитие на високотехнологична и конкурентноспособна 

                                                             
4 Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база. София, 2012, с. 

3. Достъпен на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=759 
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отбранителна индустрия и формиране на съвременна адекватна и надеждна отбранителна 

технологично-индустриална база като част от европейската отбранителна индустриална и 

технологична база и отбранителните активи в рамките на евроатлантическата общност;  

- формиране на национални отбранителни способности за изпълнение на задачите, 

свързани с националната сигурност и отбрана, и реализиране на принос за развитие на 

отбранителните способности на НАТО и ЕС чрез участие на българската индустрия; 

 - отбранително технологично и индустриално сътрудничество и интеграция със 

страните от ЕС и НАТО за постигане на висока възвръщаемост на инвестициите в БОТИБ и 

ефективно използване и адекватни икономически резултати от средствата, изразходвани за 

производството и доставката на отбранителна продукция; 

- създаване на условия за трансфер на високи технологии в производството и 

осъществяване на иновативни подходи и решения при изграждането и усъвършенстването на 

отбранителни способности, продукти и системи в традиционните за България области;  

- максимизиране на икономическите ползи от изразходването на планираните средства 

за отбрана и финансиране на изследванията и технологиите, както и от усилията на бизнеса за 

повишаване на ефективността на производството и на експорта.  

Направеното в първа глава изследване води до следните по-важни изводи: 

1. Отбранителната индустриална база на съвременната държава е съвкупност от 

разнородни предприятия, включващи подходящо оборудване, финансови и други ресурси, 

както и обучена и квалифицирана работна сила. ОИБ се определя като относително обособен, 

интензивно развиващ се сектор на националното стопанство, в който се създават 

отбранителни продукти, осигуряващи материалните потребности на армията и страната и 

гарантиращи общественото благо “отбрана”. 

2. След Освобождението от 1878 г. в процеса на изграждане на национална армия през 

1879 г. се полагат основите за изграждане на българска отбранителна индустрия. Независимо 

от тежките условия, наложени от Ньойския договор, българските правителства и 

ръководствата на армията успяват за съхранят и да развият военната промишленост на 

страната. По време на Втората световна война отбранителното производство постига 

положителни резултати – отбелязва се качествен и количествен ръст. Увеличеният обем на 

производствена и ремонтна дейност задоволява потребностите на българската армия и 

гарантира нейната бойна готовност.  

3. През периода 1944-1989 г. България изгражда значителна за мащабите на 

националната си икономика отбранителна индустрия. Съществен принос за това има 

провежданата държавна политика, насърчаваща тази стопанска дейност. Важен фактор за 

развитието на българската отбранителна индустрия са външнополитическите условия – 

членството на България във Варшавския договор и добрите политически контакти на 

държавата със страни от Северна Африка и Близкия изток.  

4. Българската отбранителна индустрия притежава технологични възможности и 

потенциал за производството на продукция в следните области: леко въоръжение, 

боеприпаси, оптика и комуникации, акумулаторни батерии, ремонт на военна техника и 

средствата за индивидуална защита. Произвеждат се експортноориентирани продукти и 

системи с добро съотношение между цена и качество. В отделни направления на 

изследователската и развойната дейност и експерименталното производство са регистрирани 
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постижения на световно равнище, представени и ползвани в страните от НАТО и ЕС.  

5. Въпреки че българските производители подменят и модернизират старите 

технологии и прилагат системите за управление на качеството ISO и АQAР, с оглед 

намаляване на зависимостта от внос на основни части и компоненти и постигане на 

съвместимост на изделията по стандартите на НАТО основен проблем на отбранителната ни 

промишленост е непълното натоварване на дружествата поради неритмичността на сключване 

на договори за производство на въоръжение и военна техника за вътрешния и външни пазари. 

6. Отбранителната индустрия е високорентабилна и доходоносна стопанска дейност, 

осигуряваща значителни валутни приходи, което позволява на държавата да разплаща други 

свои задължения в икономиката и в социалната сфера. Развитието на отбранителната 

индустрия се отразява благоприятно върху дейността на останалите отрасли на националното 

стопанство. Положителен ефект е осигуряването на трудова заетост на населението от всички 

региони на България, тъй като в ОИБ е ангажирана значителна част от работната сила в 

страната, вкл. висококвалифицирани инженерни и технически кадри. За технологичното й 

развитие са създадени и работят представителен брой научноизследователски и технологични 

институти, като БАН активно участва в решаването на теми от дейността на отбранителната 

индустрия. 

7. През 80-те години на XX век се формират вътрешни и външни фактори, влияещи 

негативно на развитието на отбранителната ни индустрия, в резултат от което настъпва рязък 

спада в обема на производство на специална продукция, влошават се финансовите резултати, 

натрупват се значителни дългове и свръхнормативни запаси. Настъпва срив на българската 

отбранителна индустриална база. 

 

ВТОРА ГЛАВА 

МЯСТО И РОЛЯ НА „ТЕРЕМ” ЕАД В БЪЛГАРСКАТА  

ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ 

Тук сме се опитали да обосновем решението на следващите три научноизследователски 

задачи на дисертацията:  

3. Определяне на мястото и ролята на „ТЕРЕМ“ ЕАД в българската отбранителна 

индустрия. 

4. Изследване и анализ на резултатите от производствено-стопанската и финансово-

икономическата дейност на дружеството през периода 1989-2016 г. 

5. Изследване и определяне на опасностите и рисковете в дейността на „ТЕРЕМ-

ХОЛДИНГ“ ЕАД. 

2.1. Създаване и развитие на УВРБЗ и "ТЕРЕМ" ЕАД през периода 1965-2016 г. 

В тази част са изследвани и анализирани създаването на дружеството, развитието му до 

1989 г., проблемите след това и предприетите действия за преобразуване и преструктуриране. 

УВРБЗ е създадено през 1965 г. като стопанска структура, обединяваща 

военноремонтните заводи на Министерството на отбраната за осигуряване на потребностите 

от ремонт на въоръжението и техниката на Българската армия. Връхна точка в 

технологичното и финансово-икономическото си развитие структурата достига в средата на 

80-те години на миналия век. УВРБЗ (МО) е третата стопанска структура с ранг на стопанско 

обединение, управлявана централизирано от държавата до 1989 г.   
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При създаването на Управлението в състава му влизат 11 военноремонтни завода, 1 

ремонтна база и институт за проектиране и развитие.  

През периода 1965-1989 г. УВРБЗ осигурява чрез структурите си:  

- потребностите на БА от ремонт и модернизация на въоръжение и техника и 

производство на резервни части за тях; 

- износ на ремонт на авиационна техника (самолети и самолетни двигатели), 

кораборемонт и производство на комплектовки, възли и резервни части за армиите от 

Варшавския договор; 

- износ на ремонт на авиационна и корабна техника и производство на бронирани 

машини и резервни части за тях за държавите от Близкия изток (Алжир, Либия, Сирия, Ирак и 

др.). 

Управлението достига апогея в своето развитие през 1988 г. През 1998 г. управление 

„Военна промишленост” МО е извадено от структурата на МО и е преобразувано в държавно 

предприятие, а впоследствие през същата година е регистрирано като търговско дружество. 

„ТЕРЕМ” ЕАД е еднолично акционерно дружество. Капиталът му е 100% държавна 

собственост. Правата на държавата се упражняват от министъра на отбраната в качеството му 

на принципал на дружеството. „ТЕРЕМ” ЕАД - София е със следния предмет на дейност: 

 капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго 

военнотехническо имущество;  

 производство на единични дребносерийни количества различно военнотехническо 

имущество, съоръжения, апаратура и машини; 

 внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на 

специална и гражданска продукция и услуги; 

 техническа помощ и обучение;  

 други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина, разрешени от 

закона. 

През периода 1989-2016 г. българската отбранителна индустрия се сблъсква с 

редица проблеми , които оказват влияние върху дейността на УВРБЗ и „ТЕРЕМ” ЕАД. 

След 2000 г. са предприети следните действия за преструктуриране на дружеството: 

- През 2000 г. са отделени клоновете на дружеството в Добрич, Враца, Разград и 

поделение „ВРЗ - Люлин” в София.   

- През 2004 г. се провежда преструктуриране на дружеството чрез обособяване и 

отделяне на клоновете му в самостоятелни търговски дружества - ЕООД.  

- През 2007 г. стартира проект за приватизация – продажба на пакети дялове от 

капитала на всички дъщерни дружества. На проведените търгове се продават 66% от капитала 

на „Терем - Г. Бенковски” ЕООД, гр. Пловдив, и 66 % от капитала на „ТЕРЕМ - Ген. Вл. 

Заимов”, гр. Божурище.  

Към 31.12.2016 г. „ТЕРЕМ“ ЕАД е собственик на 100% от капитала на шест дъщерни 

дружества, специализирани в ремонта на въоръжение и техника, Оперативното управление на 

дъщерните дружества се осъществява от управители, назначени от собственика на капитала 

на дружествата – „ТЕРЕМ” ЕАД, представляван от съвет на директорите на дружеството. 

Обобщавайки проблемите на българската отбранителна индустрия през периода 1989-

2016 г. и въздействието им върху дейността и финансовото състояние на „ТЕРЕМ” ЕАД, се 

откроява:  
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1. Загуба на значителна част от вътрешния пазар на дружеството (например 

реализация на трансмисионни агрегати и значителна по обем кооперирана продукция за 

„МЕТАЛХИМ” и „ЕЛЕКТРОН”).  

2. Загуба на необходими, за ремонта и производствената дейност доставки от 

поделенията на „Металхим” и „Електрон” (например на възли и агрегати за ремонт и 

производство на въоръжение и военна техника за ВРЗ). Прекратяването на тези кооперативни 

взаимоотношения принуждава „ТЕРЕМ” ЕАД да ги доставя от внос, което оскъпява 

продукцията. 

2.2. Изследване и анализ на резултатите от производствено-стопанската и 

финансово-икономическата дейности на „ТЕРЕМ” - ЕАД (след 1989 година). 

Дейността на дружеството се организира от съвет на директорите и изпълнителен член 

– изпълнителен директор, за изпълнение на утвърдената от принципала бизнес програма за 

тригодишния срок на договорите за управление. В програмата са формулирани целите, които 

трябва да постигне дружеството през периода, и основните му задачите във всички основни 

аспекти на стопанската дейност. 

Периодът 1989-2016 г. (28 години) е разделен в две отделни части:  

 от 01.01.1989 г. до 30.09.1998 г., когато военноремонтните заводи са към УВРБЗ 

(МО) и Управление „Военна промишленост”; 

 от 01.10.1998 г. до 31.12.2016 г., когато са преобразувани и регистрирани като 

търговско дружество.  

Анализът на стопанската дейност за целия 28-годишен период по направления налага 

следните изводи: 

 Производствена дейност 

През първото десетилетие (01.01.1989-30.09.1998 г.) се запазва относителният дял на 

продукцията за МО (32-35%). Армията все още не е реформирана и се нуждае от ремонти на 

въоръжение и техника. Значително намаляват ремонтите на автомобилна техника, инженерна 

и сапьорна техника и имущество. Не се подават ежегодно заявки за ремонт на бронетанкова 

техника и кораби. Рязко спадат поръчките и за преснаредяване на боеприпаси. 

Ненатоварването на производствените мощности налага и първите значителни съкращения на 

персонал във всички военноремонтни заводи. 

През втория период (01.10.1998- 31.12.2016 г.) ситуацията не се променя съществено – 

рязко спада продукцията за МО. Най-високи производствени резултати има дружеството във 

Варна. Те се формирани от изпълняваните през периода договори за ремонт на руски военни 

кораби. Най-малки обеми продукция отчитат дружествата в Търговище, Провадия, Костенец и 

София. 

През 1989-1998 г. относителният дял на гражданската продукция варира в интервала 

25.0-28.5%. Поради високата инфлация пазарът на машиностроителна продукция е свит. 

Произвежданите битови стоки и такива за личното стопанство също имат ограничен пазар, 

поради намалелите покупателни възможности на населението. Около една четвърт от обема 

на гражданската продукция е продукция за износ. В КРЗ „Флотски арсенал” - Варна се 

ремонтират граждански кораби на други държави . 

Предлаганите услуги и стоки за износ са ремонти на авиационна и бронетанкова 

техника, производство на резервни части за износ, ремонт на военни кораби и корабна 
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техника за износ. 

 Технологично развитие 

Недостатъчните финансови ресурси на военноремонтните заводи и дъщерните 

дружества през отчетния период силно ограничават възможностите им за продуктово и 

технологично развитие. С финансовата помощ на „ТЕРЕМ” ЕАД, дружествата разработват 

няколко основни проекта в направленията военна и гражданска продукция: 

 Търговска дейност 

В реализираните приходи от външнотърговска дейност през 1989-2016 г. най-висок 

относителен дял имат тези от ремонт на военни кораби за Русия, реализирани както по 

договори за разплащане на задълженията на Министерството на отбраната на Република 

България към Русия, така и по търговски договори, сключени самостоятелно от „ТЕРЕМ” 

ЕАД. 

През този период продукцията за МО има относителен дял в приходите от търговска 

дейност с военна продукция от 4.65%, а т. нар. Друга военна продукция - 23.67%. Поради 

ограничения брой поръчки за МО търговската дейност на дружеството е съсредоточена 

основно в договори за предпродажна подготовка на оръжие за износ от български фирми и 

договори на външните пазари с чуждестранни клиенти. Обемът на военна продукция е 

недостатъчен, поради което се отчита значителен ръст в обема на продажбите на гражданска 

продукция, който достига 29.47%.  

До 1989 г. експортната продукция на УВРБЗ се изнася по сключени договори с 

„КИНТЕКС“, а след това, с преобразуването на Управлението и регистрацията на „ТЕРЕМ” 

ЕАД, външнотърговската дейност се извършва основно от дружеството. Недостатъчният 

външнотърговски опит е причината за незадоволителния ръст на износа на ремонт на 

въоръжения. 

 Управление на персонала 

Извършеният анализ откроява като една от основните причини за проблемите на 

„ТЕРЕМ” ЕАД голямото текучество на изпълнителни директори. За 17 години дружеството 

е имало 13 изпълнителни директори, от които един е заемал поста четири години, а всички 

останали са управлявали средно по тринадесет месеца. От изпълнителните директори на 

„ТЕРЕМ” ЕАД само шест са работили преди това в системата на „ТЕРЕМ” ЕАД и БОИ. 

Останалите нямат необходимия стопански опит. 

За реализирането на всяка стопанска дейност от значение е квалифицираният и обучен 

персонал, притежаващ необходимия опит и професионални умения за изпълнението на 

съответната стопанска дейност. През периода 1989-2016 г. основната задача на „ТЕРЕМ” 

ЕАД и дъщерните му дружества е независимо от трудностите в стопанската дейност да се 

съхрани числеността на минимално необходимия за гарантиране на технологичните 

възможности за ремонт на въоръжение и техника за Българската армия в мирно и военно  

време персонал. 

 Финансово-икономическо състояние 

През 1989-2016 г. дъщерните дружества на „ТЕРЕМ” ЕАД изпитват сериозни 

производствено-стопански и финансово-икономически проблеми. Изключение прави 

дружество във Варна, което през разглеждания период е осигурено с достатъчно договори, 

гарантиращи издръжката му. С най-големи проблеми са дружествата в Търговище и София, 

които приключват ежегодно с лоши финансови резултати и са декапитализирани. 
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Дружествата в Провадия и Костенец също имат сериозни проблеми по издръжката на 

дейността си. Частична стабилизация в края на анализирания период има в дейността на 

дружеството в София, но тя не може да покрие натрупаните през предходните години загуби 

от дружеството. 

2.3. Предизвикателства, опасности и рискове в дейността на "ТЕРЕМ" – ЕАД 

Тъй като стопанската дейност е високорискова, по-нататък в дисертацията са 

разгледани видовете риск и влиянието им върху отбранителната индустрия и конкретно върху 

„ТЕРЕМ” ЕАД. 

Под „риск“ се разбира: вероятността от настъпване на някакво неблагоприятно 

събитие, което води след себе си до различни по своя вид загуби. 

Представени са: видовете риск и най-важните елементи, фундаментални за тяхната 

класификация; стратегиите за управление на риска; целите и оценката на риска. 

 Опасности и рискове в дейността на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД 

Анализирайки опасността и рисковете в дейността на „ТЕРЕМ” и дъщерните му 

дружества (към края на 2016 г.) при организиране и изпълнение на осъществяваната 

стопанска дейност - извършване на ремонти и производство на въоръжение и техника за БА и 

други вътрешни и чуждестранни клиенти, могат да се формулират следните по-важни 

заключения:  

o Системата на „ТЕРЕМ” ЕАД и подструктурите му са изгубили значителна част от 

присъствието си на вътрешния и на външните пазари за ремонт и производство на 

въоръжение и военна техника, както и в производството на гражданска продукция. 

o Натрупани са значителни задължения от дъщерните дружества, като част от тях са 

декапитализирани.  

o Спирането на ремонтните дейности на руски военни кораби през 2017 г. очертава 

тенденция към още по-сериозно намаление на приходите от стопанска дейност.  

o Поражда се реален риск от декапитализация и от обявяване в несъстоятелност на по-

голяма част от дъщерните дружества.  

o В значителна степен се увеличава опасността от обявяване в несъстоятелност на 

„ТЕРЕМ” ЕАД. 

Формулираните опасности са базирани на изследването и оценката на постигнатите в 

„ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества производствено-стопански и финансово-

икономически резултати през периода 1989-2016 г. Извършеният анализ очертава и някои 

предизвикателства за дейността на дъщерните дружества и на „ТЕРЕМ” ЕАД: 

- Недостатъчният размер на притежаваните от дъщерните дружества и от „ТЕРЕМ” 

ЕАД собствени финансови ресурси намалява способността им за продуктово и технологично 

развитие в сферата на военното производство и производството на гражданска продукция, 

което от своя страна ограничава възможностите за стабилизация и развитие. 

- Съществува реална опасност през следващите години дружеството да започне да губи 

контрол, с произтичащите от това негативни производствени, финансови и социални 

последствия. 

- Тези негативи ще се отразят върху възможностите на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му 

дружества за осигуряване на БА с ремонти и производство на въоръжение и военна техника. 
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Както вече беше посочено, предизвикателствата, свързани пряко с производствената 

дейност и тежестта на последствията, могат да бъдат класифицирани и формулирани и като 

основни рискове в дейността на търговските дружества от отбранителната промишленост, и в 

частност на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества. От това произтича необходимостта от 

осъществяване на непрекъснато наблюдение на дейността, с цел разкриване на потенциалните 

рискове още в тяхното зараждане, извършване анализ на същността на рисковете, техните 

характеристики и мащаби. Това с пълна сила се отнася и до осъществяваната стопанска 

дейност и мениджмънта на търговските дружества от отбранителната индустрия и в частност 

на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества.  

 Характеристика на отбранителната индустрия  

Отбранителната индустрия е специфичен високорисков индустриален бранш, в 

дейността на който се преплитат различни видове риск. В процеса на стопанската си дейност 

търговските дружества от сектора се сблъскват със съвкупност от различни видове риск, 

които се отличават по място и време на възникване; по вътрешни и външни фактори, 

оказващи влияние върху тяхното ниво; по способите за анализирането им; по методите на 

тяхното описание. 

Класификацията на рисковете на политически и икономически засяга в 

значителна степен дейността на отбранителната индустрия, както и тази на „ТЕРЕМ” ЕАД и 

на дъщерните му дружества: 

 Политически рискове. Произтичат от измененията в политическата обстановка, 

които могат да бъдат външни и вътрешни, и оказват съществено въздействие върху 

икономическата конюнктура и активността на външните и вътрешните пазари на 

отбранителната индустрия.  

 Икономически (търговски) рискове. Обуславят се от икономическата среда в 

самите дружества или от състоянието на икономиката на държавата. Дружествата са свързани 

освен със специфичните за дейността им технико-технологични рискове и с други видове 

риск, съпътстващи всяка стопанска дейност. Тези рискове също се подразделят на вътрешни и 

външни. Класификацията им се основава на ключови въпроси, съдържащи потенциални 

рискове за управлението и състоянието на стопанските субекти, включително и тези от 

отбранителната индустрия.  

При класификацията на риска, пряко свързан с производствената дейност, могат 

да бъдат откроени следните видове: 

 Рискове, свързани с управлението и вътрешната организация на дейността на 

дружеството - засягат дейността и се използват се в управлението на отбранителната 

промишленост. Конкретно за „ТЕРЕМ” ЕАД те включват: 

- рискове, свързани с качеството на мениджмънта на дружеството; 

- професионални характеристики на назначения персонал; 

- качество на вътрешните документи на дружеството за управление и контрол на 

дейността му като: „Правилник за вътрешния трудов ред“, „Правила за извършване на 

търговска дейност“, „Правила за инвестиционна дейност“, „Правила за организация на 

транспорта“ и др. 

 Пазарни рискове, свързани с нестабилността на икономическата конюнктура – 

засягат пряко дейността на отбранителната индустрия и на „ТЕРЕМ” ЕАД, и включват: 

- рискове от финансови загуби поради спад в цените на произвежданите стоки и услуги 
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за гражданската продукция; 

- рискове от намалено търсене на произвежданите стоки и услуги при военната 

продукция; 

- валутни рискове – при износ на военна продукция договорите обикновено се 

сключват в долари; 

- кредитни рискове – имат ограничено разпространение в „ТЕРЕМ” ЕАД, най-вече в 

случаите при дебиторска задлъжнялост; 

- производствени рискове - с особено голямо значение за отбранителната индустрия и 

„ТЕРЕМ” ЕАД. 

 Рискове според тежестта на последствията5: 

- критичен, при който дружеството е заплашено от финансови загуби, значително 

надвишаващи стойността на очакваната (планираната) печалба;  

- катастрофичен, при който възниква неплатежоспособност на дружеството.  

Тези рискове са от съществено значение за „ТЕРЕМ” ЕАД и за всяко от дъщерните му 

дружества поради финансово-икономическото им състояние и характера на дейността им. 

Въз основа на представеното във втора глава изследване могат да се направят 

следните изводи:  

1. За период от 24 години (1965-1989 г.) УВРБЗ изгражда солиден производствен 

капацитет – модерни производствени и ремонтни мощности, осигуряващи необходимите 

условия за ремонт на въоръжението и техниката на БА в мирно и във военно време. Системата 

на военноремонтните заводи е осигурена и с необходимия висококвалифициран персонал - 

предприети са всички действия за обучение на кадри със средно и висше образование.  

2. След 1989 г. проблемите на УВРБЗ са идентични с тези на голяма част от 

предприятията на отбранителната индустрия на Република България: рязко намаляване на 

обема на ремонт и производство; драстични съкращения на персонал; загуба на основни 

външни пазари; липса на договори, рефлектиращо върху намаляване на натоварването на 

мощностите; значителни загуби от приходи в националния бюджет; ограничени до минимум 

ресурси за иновации и инвестиции. 

3. През периода 1989-1998 г. в условията на пазарна икономическа среда заводите на 

УВРБЗ са изправени пред редица предизвикателства, които водят до фалит на голяма част от 

тях, а други са принудени да оцеляват. Държавата абдикира от задълженията си на собственик 

и не подпомага дейността на отбранителната промишленост, а приватизацията на 

предприятията от българската отбранителна индустрия не дава очакваните резултати. Като 

неуспешен се оценява опитът за приватизация чрез продажба на пакети дялове от капитала на 

дъщерните ЕООД на „ТЕРЕМ” ЕАД през 2008 г. Обещанията на наетият консултант „КРМG“ 

за сериозен интерес от чуждестранни инвеститори не се потвърждават. Като „добра“ може да 

се оцени единствено сделката за дялове от капитала на дружеството в Пловдив, като е 

известно, че зад купувача стои собственикът на КТБ, която през 2008 г. е една от водещите 

банки в страната. 

4. Преобразуването на УВРБЗ в търговско дружество е част от усилията за запазване на 

                                                             
5 Методика за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им в сектор 

"Отбрана" в Република България. Достъпно на: https://www.academia.edu/35116610/ 

https://www.academia.edu/35116610/
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минималния технически и технологичен капацитет за ремонт и производство на оръжие и 

военна техника за нуждите на Българската армия, вкл. необходимата численост и 

квалификация на персонала в дъщерните дружества, но като цяло то не повлиява 

положително върху резултатите от стопанската му дейност. Въпреки че отпадат част от 

бюрократични спънки, улесняват се търговските контакти, увеличава се бързината на 

приемане и изпълнение на управленските решения, нарастват възможностите на 

мениджърските екипи да вземат самостоятелни решения и т.н., в много кратки срокове се 

налага отново да се търсят нови решения на старите проблеми. Извършени са две 

последователни преструктурирания на дружеството (през 2000 и 2004 г.), при които липсва 

кардинално решение на проблемите в производствено-стопанската дейност в дългосрочна 

перспектива и решаване на основния проблем на „ТЕРЕМ” ЕАД – стабилизиране на 

финансово-икономическото му състояние. 

5. През периода 1989-2016 г. дъщерните дружества в Търговище, Провадия, София и 

Костенец преобладаващо приключват финансовите години със загуба. В основата на лошите 

финансови резултати на тези дружества и като следствие от това – невъзможността да 

издържат дейността си, са ниският обем на реализирани приходи от производство и търговия 

с военна и гражданска продукция. Резултатът е крайно неблагоприятен – дружествата в 

София и Търговище се декапитализират напълно, а сумата на натрупаните през годините 

задължения значително надвишава стойността на регистрирания капитал. Частично 

стабилизиране на двете дружества се постига чрез финансови помощи от „ТЕРЕМ” ЕАД, 

което ги спасява от обявяване в несъстоятелност. Потенциална декапитализация застрашава и 

дружествата в Провадия и Костенец. Неразплатени задължения, макар в по-малки размери, 

има и дружеството във Велико Търново. 

6. Тежкото финансово състояние на „ТЕРЕМ” ЕАД се задълбочава, макар част от 

средствата, придобити от продажбата на неоперативни материални активи и на дялове от 

капитала на бившите дъщерни дружества на „ТЕРЕМ” ЕАД в Пловдив и Божурище, да са 

използвани за вътрешно финансиране. С Решения на МС държавата изземва като 

допълнителен дивидент за собственика на капитала част от тези средства – 17 642 000 лв., а 

след фалита на КТБ през 2015 г. в нея остават блокирани над 9 499 000 лв. на дружеството, 

вкл. и средства от Русия за приключен етап от ремонт на кораб в размер над 3 700 000 щатски 

долара, преведени в деня на прекратяване на дейността на банката.  

7. Палиативните решения без задълбочен анализ на проблемите, без провеждане на 

структурна реформа и активна и отговорна позиция на държавата не могат да доведат до 

стабилизация на производствено-стопанската дейност и на финансовото състояние на 

„ТЕРЕМ” ЕАД. 

8. Отбранителната индустрия и в частност „ТЕРЕМ” ЕАД развиват дейността си в 

рискова среда, представляваща съвкупност от различни видове риск, които пряко или косвено 

влияят върху резултатите от стопанската им дейност. Доброто познаване на рисковете, 

съпътстващи стопанската дейност, позволява своевременното ограничаване на негативното 

им въздействие върху крайните стопански резултати от дейността на търговските дружества. 

Своевременното оценяване на възможните рискови фактори трябва да съпътства стопанската 

дейност на всички етапи от нейното изпълнение – от изготвянето на бизнес-програмите на 

дружествата до тяхното изпълнение. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ДЕЙНОСТТА 

НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД 

В тази глава се решават последните две научноизследователски задачи в дисертацията: 

6. Извеждане на възможности и очертаване на перспективи за съхраняване и 

увеличаване на капацитета на холдинга за нуждите на Българската армия. 

7. Предложения за усъвършенстване на дейността и повишаване на 

конкурентоспособността на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. 

3.1. Преструктурирането на българската отбранителна индустрия като основна 

предпоставка за развитието на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД 

Анализирани са перспективите и възможностите за устойчиво позициониране и 

развитие на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД  в контекста на мястото, ролята и значението на ОИБ 

за сигурността на Република България и възможността й да съдейства за цялостен 

икономически растеж на страната.  

Изследването установи, че е необходимо преструктурирането и модернизацията на 

ОИБ да става посредством диверсификация на производството. За тази цел при формиране на 

съотношението между гражданското и военното производство трябва да се постигне такова 

равнище, което да се характеризира с висока ефективност, рентабилност и производителност 

на труда и да позволява гъвкаво преливане на капитала от едната сфера в другата в 

зависимост от пазарната конюнктура. За България като страна-член на НАТО и на ЕС това е 

особено важно, тъй като този подход ще доведе до изграждането на модерна и гъвкава 

икономическа система чрез ефективното разпределение и икономия на ресурси при 

преструктурирането на стопанството и на ОИБ в частност, ще ускори процеса на 

стабилизиране на икономиката и ще ни приближи към европейските стандарти. 

Ярко изявеният обществен характер на отбранителната индустриална база изисква 

нейното състояние и развитие да станат предмет на държавно управление. 

Поставен е и е анализиран и въпросът за международното отбранителноиндустриално 

сътрудничество, като са разгледани възможните форми за сътрудничество и кооперация: 

лицензионно сътрудничество; технически консултации, изследователски и развойни договори; 

съвместно производство; промишлено коопериране; създаване на смесени предприятия. Като 

страна от Югоизточна Европа България няма достатъчни ресурси за мащабна 

научноизследователска дейност и не разполага с достатъчен капацитет в тази област с 

изключение на някои тесни ниши. Бъдещо развитие в това направление е възможно само на 

базата на технологичен трансфер от водещите в това отношение държави.  

Адаптацията на предприятията от отбранителната промишленост към съвременните 

условия означава създаване на политически, програмни, правни, икономически и 

организационно-технически предпоставки за функционирането им според критериите, 

възприети в системата на Европейския съюз и НАТО. Кооперирането на българските фирми 

за производство на отбранителни продукти с фирми от държави-членки на НАТО и на ЕС, 

както и адаптирането към стандартите на НАТО и ЕС ще имат значителен икономически и 

социален ефект. 

Колкото и да се изтъква миналото и наличието тогава на развита производствена база, 

главното, от което се нуждае отбранителната индустрия на Република България, е ясна и 
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добре обмислена държавна стратегия и активна и последователна държавна политика. 

Държавата трябва да провежда политика, чрез която да защитава националните фирми; да 

използва гъвкаво конюнктурата в различни географски и политически региони; да ускорява и 

да опростява максимално издаването на разрешения за конкретни сделки при изрядно 

спазване на международните норми и стандарти; да се бори за засилено пазарно присъствие в 

страни, които не попадат в забранителните списъци на ООН и на Споразумението от Васенаар 

и др. Подемът на тази индустрия е възможен само на основата на адекватна държавна 

стратегия и политика с решителната намеса на държавата. Във връзка с това е целесъобразно 

да се създаде правителствена агенция за отбранителната индустрия и контрол над търговията 

с оръжие. 

Като член на НАТО и на ЕС България няма друга алтернатива освен по-настоятелно да 

търси партньорство със страните-членки на тези организации в сферата на отбранителната 

индустрия и търговията със специална продукция. Военноремонтните заводи от структурата 

„ТЕРЕМ“ могат да се превърнат в ремонтна база на НАТО, а според някои специалисти 

България би могла да стане дори регионален ремонтен център на Балканите. 

Българската армия има огромна и нарастваща нужда от нови съвременни оръжия. Ето 

защо страната не трябва да бъде само и просто нетен купувач, клиент и потребител на военни 

продукти и системи въоръжения, произведени зад граница. Тя трябва да стане участник в 

разработването, производството предлагането на подобни продукти и системи, а не да се 

допуска единствено договаряне от МО на доставки от чуждестранни изпълнители без 

сериозна изгода за нашата индустрия. 

Промените в света след 1989 г. изменят правилата и параметрите на международните 

оръжейни пазари, които поставят нови изисквания към производителите. За да бъдем 

конкурентни на тези пазари, трябва да отчитаме новите световни тенденции като широкото 

навлизане на новите технологии, консолидацията на производителите на оръжие и рязкото 

нарастване на интереса към военното производство. 

Планът за модернизация на въоръжените сили съдържа стратегически ориентири за 

развитие на въоръженията и на националната отбранителна индустрия. Политиката на МО за 

отбранителната промишленост на страната е един от решаващите фактори за нейното 

стабилизиране, модернизация и реконструкция. Във връзка с това е наложително да се 

изработи съвременна и иновативна национална програма за развитието на военната 

индустрия, с която да се засили експортният капацитет и конкурентоспособността на 

отбранителното производство. Правителството трябва да подготви и да подпише 

международни спогодби за военнотехническо сътрудничество, които да са гарант за 

съвземането и развитието на фирмите от БОИ. 

Може да се обобщи, че въпреки кризата, в която се намира отбранителната ни 

индустрия, с разумно преструктуриране, качествен мениджмънт и възпиране на умишленото 

източване част от фирмите могат успешно да бъдат не просто възстановени, а да се превърнат 

в модерни конкурентни предприятия за производство на отбранителни продукти.  

3.2. Необходимост от стабилизиране на производствено-стопанската дейност и 

финансовото състояние на ХОЛДИНГ ТЕРЕМ ЕАД  

Тук са анализирани и формулирани възможни варианти за преструктуриране и 

стабилизиране на производствено-стопанската дейност и финансовото състояние на 
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„ТЕРЕМ“ЕАД през следващите 5-10 години. 

Заключенията от предходната глава относно нерешените проблеми и постигнатите 

незадоволителни резултати от извършените два опита за преструктуриране на дружеството 

(през 2000 и 2004 г.), както и незначителният ефект от проведения през 2008 г. определено 

несполучлив опит за приватизация на пакети от дялове на част от дъщерните дружества, 

налагат извода, че трябва да се търси кардинално решение на нерешените проблеми в 

дългосрочен план. 

Необходимостта от преструктуриране е обоснована от следните обстоятелства: 

- Независимо от извършеното преструктуриране на дружеството и от продажбите на 

активи през периода 2000-2016 г. е целесъобразно дъщерните дружества да се освободят от 

част от притежаваните ненужни активи. 

- В дъщерните дружества се поддържа персонал с минимална численост, който не е 

достатъчно натоварен с производствена дейност и не е в състояние да заработи договорените 

и изплащаните трудови възнаграждения. Този нерешен проблем води до реализация на 

значителни допълнителни загуби, които увеличават разходите за издръжка на дейността им. 

Анализът на дейността на дъщерните дружества за периода 1989-2016 г. показва, че 

част от тях (Провадия, Търговище, Костенец и София) са с относително най-малък дял в 

общия обем на произведена продукция от системата на „ТЕРЕМ” ЕАД и в реализираните 

приходи от стопанска дейност.  

Посочените аргументи налагат категорично необходимостта от преструктуриране 

на „ТЕРЕМ” ЕАД, което трябва да намери следното изражение: 

- в структурата „ТЕРЕМ” ЕАД да се запазят дъщерните дружества във Варна, 

Търговище, Велико Търново и София с оглед на гарантиране потребностите на БА; 

- дъщерните дружества в Провадия и Костенец да се предложат за приватизация чрез 

Агенцията за приватизация; 

- да се разработи аргументирано становище до принципала на дружеството – 

министъра на отбраната, в което мотивирано да се аргументира предложението получените от 

приватизацията на дружествата средства да се предоставят на „ТЕРЕМ” ЕАД за финансиране 

на утвърдени целеви програми за решаване на проблемите по преструктурирането му.  

Посочените причини са в основата на представения от нас ПРОЕКТ ЗА 

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА „ТЕРЕМ” ЕАД, който включва: 

- първа стъпка – да се формулира схемата за преструктуриране на дружеството; 

- втора стъпка - да се разработи, анализира и реализира схемата, по която ще се 

извърши концентрацията на ремонтните дейности за БА в оставащите в състава на „ТЕРЕМ” 

ЕАД  дъщерни дружества; 

- трета стъпка (най-сложна и тежка част) – да се разработи конкретна, дългосрочна 

Програма за преструктуриране на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества и 

стабилизиране на производствено-стопанската дейност и на финансовото им състояние 

за периода 2020-2029 г.  

Формулирани са следните цели, които трябва да се постигнат, за осъществяването на 

предложения от нас проект: 

- Преструктуриране на системата на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества при 

гарантиране на потребностите на МО и Българската армия за периода 2020-2029 г. и 

активно включване на „ТЕРЕМ” ЕАД в изпълнението на „Програма 2020“ и следващите 
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програми за развитие на отбраната. 

- Преструктуриране и развитие на продуктовите листи и на производствената 

дейност на отделните дъщерни дружества за гарантиране нарастване на обема на 

произвежданата военна и гражданска продукция и стабилизиране на производствено-

стопанската дейност на всяко от дъщерните дружества и на системата на „ТЕРЕМ” ЕАД 

като цяло; 

- Гарантиране на повишаването на ефективността на стопанската дейност и 

стабилизиране и подобряване на финансовото състояние на дъщерните дружества и на 

„ТЕРЕМ” ЕАД. 

Разработен е и е приложен примерен проект на програма. Определени са отделните 

етапи на изпълнението, които според нас е целесъобразно да са три:  

- Първи етап 2020-2022 г. - постигане на поставените цели и изпълнение на задачите, 

гарантиращи реализацията на целите; трябва да се направи разбита (по месеци) разработка; 

- Втори етап 2023 - 2024 г. – да се изготвят разработки по тримесечия; 

- Трети етап 2025 –2029 г. – годишни разработки. 

Формулирани са основни задачи в отделните сектори на дейността, гарантиращи 

изпълнението на поставените цели.  

● Производствена дейност: 

- да се пристъпи към преструктуриране и развитие на продуктовите листи на 

дъщерните дружества; 

- „ТЕРЕМ” ЕАД да се включи в изпълнението на офсетни сделки, които трябва да 

фигурират в текста на всеки нов договор за доставка на въоръжение и военна техника на БА; 

- да се променят концепцията и моделът на управление – да се създадат смесени или 

съвместни дружества за производство на военна и гражданска продукция с български или 

чуждестранни инвеститори; 

- да се разшири производството на гражданска продукция. 

● Маркетингова и търговска дейност:  

- да се засилят контактите с всички актуални контрагенти; 

 - да се премине от пасивен към активен маркетинг и се активизира търговската дейност; 

- да създаде работеща система за набиране на информация за провежданите търгове от 

държавите, притежаващи руско оръжие – вертолети, бронетанкова техника, резервни части и 

др. Информацията да е публична и да се публикува в интернет; 

- да се преодолеят сериозните недостатъци в ценообразуването на извършваните 

ремонти и произвежданата продукция, приложими в пазарни условия; 

- да се осъществи добра колаборация с „КИНТЕКС” АД и с водещите частни 

дружества в бранша; 

- да се преодолеят сериозните пропуски в кадровото осигуряване на маркетинговите и 

търговските звена. 

● Управление на персонала:  

С тази част от програмата трябва да се гарантира осигуряване на „ТЕРЕМ” ЕАД и 

дъщерните му дружества с необходимия квалифициран производствен и ръководен персонал 

в краткосрочен и дългосрочен план. При разработването на Програмата трябва да се отчитат: 

- очакваното изменение в числеността на персонала поради предвидени промени в 

производствената дейност през двата етапа на изпълнение на Програмата; 
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- високата средна възраст на работещите в дружествата и числеността на ежегодно 

пенсиониращи се работници и служители; 

- необходимостта от нови кадри. 

Задължителна е промяна в кадровата политика в дружеството чрез обосновано 

назначаване на управленските кадри в „ТЕРЕМ” ЕАД (изпълнителен директор, членове на 

съвета на директорите, директори на дирекции и управители на дъщерните дружества от МО) 

с конкурс, което е важна част от осигуряването и гарантирането на изпълнението на 

Програмата за преструктуриране и стабилизиране на дейността на системата.  

● Източници и размер на необходимите средства: 

Разчетите за източниците на средства следва да включват: 

(1) приходи от продажби на продукция, стоки и услуги; 

(2) приходи от продажба и наеми на земи и сгради; 

(3) приходи от лихви; 

(4) амортизационни отчисления за поддръжка на сгради, машини и съоръжения. 

При разработването на Програмата е задължително да се отчитат очакваните промени в 

икономическата среда през отделните периоди на изпълнението й – изменения в цените на 

електроенергията, горивата и материалите; промени в минималните осигурителни прагове; 

увеличение на максималния осигурителен доход; изменение на минималната работна заплата 

за страната, и влиянието на тези фактори върху размера на необходимите оборотни средства. 

● Финансов план-бюджет:  

Целесъобразно и дори задължително е при разработването на отделните етапи на 

Програмата да се разработят проектобюджети и финансови планове за всеки от етапите на 

изпълнението. Този подход ще гарантира детайлизиране на притежаваните финансови 

ресурси и на направленията на тяхното изразходване и ще помогне в значителна степен за 

подобряване на оперативния контрол на финансовото състояние на отделните дъщерни 

дружества и на системата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД като цяло.  

3.3. Възможности и предложения за съхраняване на капацитета, усъвършенстване 

на дейността и повишаване на конкурентоспособността на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” 

ЕАД  

За целите на дисертационния труд са изследвани и анализирани възможностите за 

съхраняване на капацитета на дружеството за ремонт и производство на въоръжение и 

военна техника за нуждите на Българската армия: 

- „ТЕРЕМ” ЕАД - София заема специфична ниша в областта на БОИ благодарение на 

изградения си капацитет за ремонт и производство от практически целия спектър на 

въоръжението на Българската армия, което създава потенциал на дружеството за стабилна 

дългосрочна перспектива.  

- Дружеството има възможност да поеме и голяма част от дейностите по обслужване на 

сложните оръжейни системи, въвеждани в Българската армия, техния ремонт и логистична 

поддръжка – задачи, които традиционно са били изпълнявани от щатния състав на БА, но след 

съкращаването на числеността се прехвърлят на търговските дружества по линията на т. нар. 

аутсорсинг.  

- Възможностите за аутсорсинг от страна на „ТЕРЕМ” ЕАД могат да бъдат използвани 

и от армиите на страните-членки на НАТО при провеждане на учения и занятия на 
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територията на България, при експлоатацията на съюзнически бази у нас и при някои от 

мисиите в чужбина. 

- Предстоящото придобиване от БА на нови въоръжения и военна техника и техният 

ремонт и поддръжка създават допълнителен потенциал за увеличаване на поръчките към 

дъщерните дружества на „ТЕРЕМ” ЕАД. 

За постигане на дългосрочна финансова стабилност на дружеството е необходимо да се 

интензифицират процесите на въвеждане на нови иновативни технологии, на усвояване на 

стратегически партньорства с водещи фирми от бранша от страните-членки на НАТО и на 

успешно позициониране на нови пазари. 

Въпросът какво означава да се съхрани капацитетът на едно търговско дружество за 

определен период няма еднозначен отговор. За целта е необходимо да се анализират всички 

фактори и условия, които влияят на този проблем. 

Има два фактора и едно задължително условие за развитието на стабилна 

производствена дейност: 

- материален фактор, включващ: земи, сгради, машини, съоръжения и комуникации, 

и особено важните и специфични за ремонтната дейност стендово оборудване и измервателна 

апаратура; 

- човешки фактор – работна сила (персонал) с необходимата численост и 

притежаваща изискваната за извършваната дейност квалификация; 

- задължителното условие е стопанският субект (търговско дружество, холдинг или 

друга форма на организация на дейността, предвидени от Търговския закон) да осъществява 

ефективна стопанска дейност.  

При изготвяне и изпълнение на Програмата за преструктуриране и финансова 

стабилизация на „ТЕРЕМ” ЕАД в частта за материалните активи трябва да се предприемат 

следните действия: 

- Да се извърши анализ и проверка (инвентаризация) на необходимите според 

утвърдената техническа документация за ремонт на отделните видове въоръжение и военна 

техника сгради, машини, стендово оборудване и измервателна апаратура, съгласно 

утвърдените мирновременни и военновременни задачи. 

- Да се изготвят разчети за нужните финансови средства за ремонт на неизправното и 

възстановяване на бракуваното оборудване. 

- В съответствие с представените от Щаба на отбраната заявки за потребностите на 

армията от ремонт, модернизация на въоръжение и военна техника и производство на 

резервни части по години, да се изготвят програмите на дъщерните дружества за ремонт, 

възстановяване и поддръжка на оборудването, необходимо за тези дейности по години.  

- Във връзка с коментираните проблеми на персонала в дъщерните дружества може да 

се предполага, че тези проблеми ще се усложняват още повече през следващите десет години. 

За да се запази и подобри квалификацията на кадрите, дъщерните дружества трябва да 

възстановят т. нар. техническа учебна година за обучение и повишаване на уменията на 

производствения и техническия персонал, която в миналото се е провеждала ежегодно. 

- Важно условие за съхраняване на възможности за ремонт и производство на 

въоръжение и военна техника за продължително време (5-10 години) е периодичното 

ремонтиране и изработване на пробни серии на изделията от мирновременните и 

военновременните задачи на дъщерните дружества. 
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- Най-сложният за решаване въпрос е осигуряването на ефективна стопанска дейност 

от всяко от дъщерните дружества и на „ТЕРЕМ” ЕАД като цяло.  

 Предложения за усъвършенстване на дейността и повишаване на 

конкурентността на „ТЕРЕМ” ЕАД 

„ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества изпълняват и ще изпълняват и в бъдеще 

задълженията си, заложени с регистрирания предмет на дейност, до промяната му от собственика 

на капитала, въпреки че през изминалите години на преход във взаимоотношенията между 

Министерството на отбраната и дружеството настъпват сериозни промени: 

- След 1990 г. периодично се извършват трансформации по отношение на числеността 

на БА и съкращаване на значителна част от въоръжението и военната й техника, които водят 

до съществено намаляване на възлаганите поръчки от министерството за ремонт и 

производство, първоначално на заводите на УВРБЗ, а впоследствие и на дъщерните дружества 

на „ТЕРЕМ” ЕАД. 

- Резкият спад на поръчките за ремонт и производство на въоръжение и военна техника 

на Българската армия продължава да предизвиква изключително сериозни проблеми в 

производствената дейност, ограничава и блокира продуктовото и технологичното развитие и 

влошава в значителна степен финансовото състояние на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му 

дружества. Поради това периодично възникват социални конфликти, които допълнително 

ангажират МО и принципала на дружеството с тяхното решаване.  

- Съществуващите взаимоотношения между МО и дружеството трябва да продължат да 

се развиват в интерес на Българската армия и за усъвършенстване на дейността и повишаване 

конкурентността на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД. 

Отчитайки задължението си да съхранява утвърдения предмет на дейност съгласно 

устава на дружеството, „ТЕРЕМ” ЕАД трябва да включи като първи приоритет на Програмата 

за преструктуриране и стабилизация на дружеството преструктуриране на системата на 

”ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества при гарантиране на потребностите на МО и БА за 

периода 2020-2029 г. и активно включване на дружеството в изпълнението на „Програма 

2020“ и следващите програми за развитие на отбраната на страната.  

Взаимоотношенията на дружеството с МО са важни и са от значение и за двете страни. 

През периода на изпълнение на Програмата за преструктуриране и стабилизация на 

дружеството с особена стойност ще бъдат помощта и съдействието, които „ТЕРЕМ” ЕАД 

получава от принципала на дружеството и от административните структури на МО. Това 

трябва да намери израз в следните основни направления: 

- Задължително включване в договорите за закупуване на ново въоръжение и техника 

на клаузи за изпълнение на офсетни програми и сервизно обслужване на закупената техника 

от „ТЕРЕМ” ЕАД. 

- Предоставяне на информация за вижданията и становищата на Министерството и на 

Щаба на отбраната за очертаващите се потребности на Българската армия от ремонт на 

въоръжение и военна техника през следващите 5-10 години. На базата на тази конкретна и 

коректна информация да се разработи Програмата за стабилизация на „ТЕРЕМ”ЕАД. 

- Обсъждане и реализиране на възможностите за съвместна дейност в утилизацията на 

излишното въоръжение и военна техника. 

- Оказване на съдействие на дружеството от страна на МО при осъществяваната 
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международна дейност и международно сътрудничество чрез включване на изпълнителния 

директор, председателя на съвета на директорите или членове на съвета на „ТЕРЕМ” ЕАД и 

управители на ЕООД в състава на делегациите на Министерството при посещения в страни, 

представляващи интерес за дейността на дружеството. 

- Организиране на срещи в „ТЕРЕМ” ЕАД и на посещения на дъщерните му дружества 

за пребиваващи у нас чуждестранни военни делегации;  

- Активизиране на дейността на военните аташета за рекламиране на дейността и 

технологичните възможности на „ТЕРЕМ” ЕАД с оглед увеличаване на възможностите за 

създаване на контакти с потенциални клиенти на дружеството.  

- МО да съдейства за подобряване на контактите с ръководствата на Министерството 

на икономиката и „КИНТЕКС” АД във връзка с осигуряването на необходимата помощ на 

„ТЕРЕМ” ЕАД за сключване на договори за износ на военна продукция. 

В съвместната дейност на дружеството и МО съществуват и редица други въпроси от 

взаимен интерес, които трябва да намерят своите решения. Ситуацията в „ТЕРЕМ” ЕАД и 

дъщерните му дружества е сложна и критична и може да бъде решена единствено със 

съвместните усилия на дружеството и на правителството в лицето на Министерството на 

отбраната. 

Изводите от изложеното в трета глава могат да се обобщят, както следва: 

1. Перспективите и възможностите за устойчиво позициониране и развитие на 

„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД са пряко и непосредствено свързани с мястото, ролята и 

значението на ОИБ за сигурността на Република България, както и с възможността й да 

допринесе за цялостен икономически растеж на страната, основан на нейното 

преструктуриране и модернизация посредством диверсификация на производството. 

2. Ярко изявеният обществен характер на отбранителната индустриална база изисква 

нейното състояние и развитие да бъдат предмет на държавно управление. Прилагането на 

такъв подход е ключ към стратегическото управление на промените, тъй като липсата на 

целенасочена стратегия за развитието на ОИБ се проявява в непоследователност на основните 

решения, свързани с бъдещето на отрасъла. 

3. Съществуването на отбранителни производствени мощности, които не могат да 

бъдат осигурени от националната икономика, не е ефикасно, затова логично се поставя 

въпросът за международното отбранителноиндустриално сътрудничество. Кооперирането на 

българските фирми за производство на отбранителни продукти с фирми от държави-членки на 

НАТО и на ЕС, както и адаптирането към стандартите на НАТО и ЕС ще имат значителен 

икономически и социален ефект и по отношение на БОИ, и върху стопанството като цяло. 

4. Адаптацията на предприятията от отбранителната промишленост в съвременните 

условия изисква създаване на политически, програмни, правни, икономически и организационно-

технически предпоставки за функционирането им според критериите, възприети в системата на 

Европейския съюз и НАТО. Фирмите от ВПК трябва да имат еднакъв статут без значение каква е 

формата на собственост на техния капитал. Подемът на тази индустрия е възможен само на 

основата на адекватна държавна стратегия и политика, с решителната намеса на държавата, чрез 

която да се гарантира защитата на националните фирми. 

5. Политиката на МО за отбранителната промишленост на България е един от 

решаващите фактори за нейното стабилизиране, модернизация и реконструкция и трябва да се 
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основава на изработването на съвременна и иновативна национална програма за развитието на 

военната индустрия, с която да се засили експортният капацитет и конкурентоспособността на 

отбранителното производство. 

6. Българската армия има огромна и нарастваща нужда от нови съвременни оръжия. 

България не трябва да бъде само и просто нетен купувач, клиент, потребител на военни 

продукти и системи въоръжения, произведени зад граница. Тя трябва да бъде участник в 

разработването, в производството и в предлагането на подобни продукти и системи, а не да се 

допуска единствено договаряне от МО на доставки от чуждестранни изпълнители без 

сериозна изгода за нашата индустрия. Реалистична възможност е военноремонтните заводи от 

структурата „ТЕРЕМ“ да се превърнат в ремонтна база на НАТО. 

7. „ТЕРЕМ” ЕАД - София несъмнено трябва да се преструктурира с цел стабилизиране 

на производствено-стопанската дейност и на финансовото му състояние, като се търси 

кардинално решение на нерешените проблеми в дългосрочен план посредством провеждане 

на действена политика на основата на предложената Програма за преструктуриране на 

системата на „ТЕРЕМ” ЕАД и на дъщерните му дружества за гарантиране нарастване на 

обема на произвежданата военна и гражданска продукция. 

8. Съществуват реални възможности за усъвършенстване на дейността, за повишаване на 

конкурентоспособността и съхраняване на капацитета на дружеството за ремонт и производство 

на въоръжение и военна техника за нуждите на БА за период от 5-10 години. Реални резултати в 

тази насока могат да се постигнат само със съвместните усилия на дружеството и на МО и с 

активното включване на „ТЕРЕМ” ЕАД в изпълнението на „Програма 2020“.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният в дисертацията подробен анализ на резултатите от дейността на БОИ и 

в частност на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества през добрите години от тяхното 

съществуване не трябва да се възприема като носталгия по безвъзвратно отминали времена. 

Възстановяването на отбранителното производство в предишния му вид не е нито желано, 

нито възможно по редица причини, което не изключва възможността натрупаният през 

годините значителен стопански и управленски опит да се използва пълноценно и в днешните 

икономически условия. 

Налице са реални възможности за преструктуриране на „ТЕРЕМ” и на дъщерните му 

дружества независимо от съпътстващите ги в момента сериозни проблеми и лошото им 

финансово състояние. Ако това се постигне съобразно с националната и световната стопанска 

конюнктура, ще се поставят трайни основи и за последващо стабилизиране на стопанската 

дейност и на финансовото състояние на дружеството чрез модернизация на управлението на 

държавните предприятия в съответствие с най-добрите международни практики.  

Няма съмнение, че преструктурирането на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества е 

трудна задача, изискваща много усилия, воля и труд, която може да бъде успешно решена 

само с помощта на обоснована стратегическа роля на държавата и с екип от ентусиасти с 

подходящо образование и достатъчен стопански и управленски опит, познаващи добре 

дейността и проблемите на БОИ, обединени от каузата, че решавайки проблемите на 

търговското дружество, допринасят за националната сигурност и отбранителните способности 

на Българската армия в мирно и във военно време. 
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ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Отбранителната индустриална база (ОИБ) на съвременната държава се определя 

като относително обособен, интензивно развиващ се сектор на националното стопанство, в 

който се създават отбранителни продукти, осигуряващи материалните потребности на 

армията и на страната и гарантират общественото благо “отбрана”. Отбранителната 

индустрия е високорентабилна и доходоносна стопанска дейност, която се отразява 

благоприятно върху останалите отрасли на националната икономика, вкл. чрез осигуряване на 

трудова заетост на населението от различните региони на страната.  

2. Създадената след Освобождението от 1878 г. българска отбранителна индустрия 

притежава технологични възможности и потенциал за  производство на продукция с добро 

съотношение между цена и качество. В резултат от технологичното й развитие в отделни 

направления на изследователската и развойната дейност и експерименталното производство 

са създадени и регистрирани постижения на световно равнище, представени и ползвани в 

страните от НАТО и от ЕС.  

3. През 80-те години на XX век се формират неблагоприятни фактори, влияещи 

негативно върху развитието на ОИ, в резултат от което настъпва рязък спад в обема на 

производство на специална продукция, влошават се финансовите резултати, натрупват се 

значителни дългове и свръхнормативни запаси. Въпреки че българските производители 

подменят и модернизират старите технологии и прилагат системите за управление на 

качеството ISO и АQAР, основен проблем на отбранителната ни промишленост е непълното 

натоварване на производствените мощности на дружествата поради липсата на договори за 

доставка на отбранителни продукти, което води до загуба на позициите й на вътрешния и на 

външните пазари. 

4. След 1989 г. проблемите на УВРБЗ са идентични с тези на голяма част от 

предприятията на отбранителната индустрия на Република България: рязко намаляване на 

обема на ремонт и производство; драстични съкращения на персонал; загуба на основни 

външни пазари; липса на договори, рефлектиращо върху намаляване на натоварването на 

мощностите; значителни загуби от приходи в националния бюджет; ограничени до минимум 

ресурси за иновации и инвестиции. Държавата абдикира от задълженията си на собственик и 

не подпомага дейността на отбранителната промишленост, а приватизацията на 

предприятията от българската отбранителна индустрия не дава очакваните резултати. 

Вследствие от това през периода 1989-1998 г. в условията на пазарна икономическа среда 

заводите на УВРБЗ са изправени пред редица предизвикателства и трудно могат да оцеляват.  

5. Преобразуването на УВРБЗ в търговско дружество през 1998 г. съгласно 

разпоредбите на Търговския закон е част от усилията за запазване на минималния технически 

и технологичен капацитет за ремонт и производство на оръжие и военна техника за нуждите 

на Българската армия, вкл. необходимата численост и квалификация на персонала в 

дъщерните дружества. Преобразуването на УВРБЗ в търговско дружество като цяло не 

повлиява положително върху резултатите от стопанската му дейност. Тежкото финансово 

състояние на „ТЕРЕМ” ЕАД се задълбочава, тъй като липсва цялостен стратегически подход, 

а палиативните решения без задълбочен анализ на проблемите, без провеждане на структурна 

реформа и активна и отговорна позиция на държавата не могат да доведат до стабилизация на 

производствено-стопанската дейност и на финансовото състояние на дружеството в 
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дългосрочна перспектива. 

6. Управлението на риска е част от дейността на ръководството на 

организацията/предприятието, която е насочена към ефективна защита (най-често 

икономическа) от нежелателни съзнателни или случайни събития, носещи определени, 

предимно материални загуби. Това налага рисковете, произтичащи от комплексното влияние 

на специфичните за дейността на ОИ като цяло и за „ТЕРЕМ” ЕАД в частност бизнес 

фактори, да се „проектират“, да се приложи риск-мениджмънтът като целенасочен процес на 

формиране на компромис между изгодата от намалението на риска и необходимите за това 

разходи, както и да се вземат обосновани решения за предприемането на успешни мерки за 

тяхното преодоляване, които да залегнат в предстоящата разработка на „Програма за 

преструктуриране и стопанска и финансова стабилизация на дружеството“.  

7. Перспективите и възможностите за устойчиво позициониране и развитие на 

„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД са пряко и непосредствено свързани с мястото, ролята и 

значението на ОИБ за сигурността на Република България, както и за възможността й да 

съдейства за цялостен икономически растеж на страната, основан на преструктуриране и 

модернизацията на ОИБ посредством диверсификация на производството. Ярко изявеният 

обществен характер на отбранителната индустриална база изисква нейното състояние и 

развитие да са предмет на държавно управление. Прилагането на такъв подход е ключ към 

стратегическото управление на промените, свързани с бъдещето на отрасъла. 

8. Съществуването на отбранителни производствени мощности, които не могат да 

бъдат осигурени от националната икономика, не е ефикасно. Затова на преден план излиза 

въпросът за международното отбранителноиндустриално сътрудничество. Кооперирането на 

българските фирми за производство на отбранителни продукти с компании от държави-

членки на НАТО и на ЕС, както и адаптирането към стандартите на НАТО и на ЕС ще имат 

значителен икономически и социален ефект и по отношение на БОИ, и върху цялото 

стопанство. Адаптацията на предприятията от отбранителната промишленост в съвременните 

условия изисква да се създадат политически, програмни, правни, икономически и 

организационно-технически предпоставки за функционирането им според критериите, 

възприети в системата на Европейския съюз и НАТО.  

9. Политиката на МО за отбранителната промишленост на България е един от 

решаващите фактори за нейното стабилизиране, модернизация и реконструкция и трябва да се 

основава на изработването на съвременна и иновативна национална програма за развитието на 

военната индустрия, с която да се засили експортният капацитет и конкурентоспособността на 

отбранителното производство. Българската армия има огромна и нарастваща нужда от нови 

съвременни оръжия и не бива да бъде само и просто нетен потребител на отбранителни 

продукти и системи въоръжения, произведени зад граница. Тя трябва да бъде участник в 

разработването, в производството и в предлагането на подобни продукти и системи. 

Реалистична възможност е военноремонтните заводи от структурата „ТЕРЕМ“ да се 

превърнат в ремонтна база на НАТО. 

10. „ТЕРЕМ” ЕАД - София несъмнено трябва да се преструктурира с цел 

стабилизиране на производствено-стопанската дейност и на финансовото му състояние, като 

се потърси кардинално решение на нерешените проблеми в дългосрочен план. 

Усъвършенстване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на дружеството 

могат да се постигнат посредством провеждане на действена политика за преструктуриране, 
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стабилизиране на производствено-стопанската дейност и повишаване на рентабилността и 

ефективността на дружеството за период от 5-10 години. 

В обобщение ще подчертаем, че постановките в дисертацията едновременно с 

отговорите, които дават, поставят и много въпроси, които могат да бъдат развити и допълнени 

в последващи разработки. 

ІІІ. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научни приноси: 

1. Предложена е разширена и допълнена авторова дефиниция на отбранителната 

индустриална база на съвременната държава, като относително обособен, интензивно 

развиващ се сектор на националното стопанство, в който се създават отбранителни продукти, 

осигуряващи материалните потребности на армията и гарантиращи общественото благо 

“отбрана”. 

2. Оценено е състоянието на българска отбранителна индустрия, като 

високорентабилна и доходоносна стопанска дейност и са предложени нови доказателства за 

благоприятната роля и влияние върху останалите отрасли на националната икономика и 

осигуряване на трудова заетост на населението от различните региони на страната. 

 

Научно-приложни приноси: 

1. Направена е оценка на факторите, влияещи негативно на развитието на 

отбранителното производство и е аргументирана необходимостта от вземането на важни за 

този отрасъл решения да се основава на национална стратегия за развитието на 

отбранителната индустрия при отчитане на икономическите възможности на страната и с 

участието на подготвени и компетентни мениджъри. 

2. Доказана е необходимостта от управление на риска, насочено към ефективна 

защита от нежелателни съзнателни или случайни събития, произтичащи от комплексното 

влияние на специфичните за дейността на ОИ като цяло и върху „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД в 

частност, които да залегнат в основата на „Програма за преструктуриране и стопанска и 

финансова стабилизация на дружеството“. 

3. Откроено е влиянието на нормативните промени върху развитието на ОИ и на 

„ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД и е направено обосновано предложение за преструктуриране на 

„ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД с цел стабилизиране на производствено-стопанската дейност и 

финансовото му състояние на основата на авторов проект, насочен към  повишаване на 

конкурентоспособността на дружеството за период до 10 години. 

ІV. ВНЕДРЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Изследването съдържа важни резултати, които могат да бъдат полезни както от научно-

теоретична, така и от практическа гледна точка. 

В научно отношение представеният анализ може да допринесе за обогатяване и 

развитие на знанието в две големи научни области - икономика и отбрана, и по-конкретно в 

сферата на управлението на икономическите ресурси за отбрана и взаимовръзката им с 

отбранителната политика на страната, както и за дообогатяване и уточняване на основни 

понятия от изследваната област. 

В практическо отношение направеното изследване има потенциал да намери широко 

приложение, защото са предложени конкретни мерки и решения за усъвършенстване на 
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дейността и повишаване на конкурентоспособността на „ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД чрез 

провеждане на действена политика за преструктуриране, стабилизиране на производствено-

стопанската му дейност.  

Резултатите могат да послужат и за усъвършенстване на учебния процес във Военна 

академия „Г. С. Раковски“, както и в други висши училища и научноизследователски 

институти, в които се изучава проблематиката, посветена на отбранителната индустриална 

база. 
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